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Companhia Cantareira e Vi a e- e- o
Fluminense (processo n. 7.210.416-50)
— Autorizo,
P. 91:
Companhia Cantareira e V i a . ç á o
N. 4.506.550,450 — Serafim Carga- Fluminense (processo n; 7.210.415-50)
O Prefeitt) do Distrito Federal, ten- go de Diretor padrão QC, do DepartaAutorizo,
do em vistti o que consta do processo mento de - Agricultem, da Secretaria. glione e- outros — De neônio com a —Com
p a nhi o Telefônica Brtesilei1.013.e54-50, resolve efetivar. nos Geral de Agricultura, Industrio e Co- sugestão cio item 5, valor que será
ra • (processo n. 7:205.759-50) — Aprotermos da Lei ir. 97, de 1936, combi- mércio, COM o Agr0.1101110. classe "J" adotado para a cobrança.
vo
e
autorizo.
nada com o Decreto-lei n, 1.944-39. -- Antônio Dias Lopes, Matrícula n.
Rem 5, do pareeer à que se ler eCompanhias de Carris, Luz é Feirça
no cargo de Vigilante, padrão 14, do 56.571.
re o despacho supra:
do Rio de Jaren°. Limite:da( processo
. .
Q. S. a . partir de 1 de outubro de
. "5. Pela proposta de compra, no n. 7:210.620-boi — Autorizo.
DESPACHOS NA SECRETARIA
1940 — Delphino de Azevedo Silva.
entanto, verifica-se que o recorrente
GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Manoel - Simões Rosa Vieira (proMatrícula n. 16.220.
se propôs comprar o apartamento n. cesso n. 7.565.001-501
— Mantenho
A. 3:
202
e
sue
respectiva
cota
de
terreno
Dia 11 de janeiro de 1951
o ato.
pelo
preço
de
Cr$
299.000,00,
pago
cm
Maria dos Santos Pinheiro (procesO Prefeito do Distrito Federal, tenOssvaldo Fer- duas perece, sendo uma financiada
Ns - 1.054.086-50
so n. 7.5_05.785-50) — Mantenho o
do em viste 'o que consta do processo reira Dias — Indeferido.
pela
Sul
América
Capitalização
S.
is. 1.012.654-50, resolve aposentar.
N. 1.051.614-50 — António Campi- A. e a não financiada da seguinte. ato.
Francisco de Palie). Aquiles (pronas termos do item 1 do art. 182 do neiro Rodrigues — Indeferido.
forma: Cr$ 50.000 00 no at ode pron.° 7.518.819-50). — ManteDecreto n. 3.770-41. o Vigilante,- paN. 1.053.667-50 — Hélio Alves de posta de -compra: Cr$ 50.0e0.00 no cesso
nho
o ato.
dreio 14: do Q. S. — Delphino
Brito --- Indeferido.
.
dia
16
de
novembro
de
1918
e
Cr$
Jorge
Dial) sebdelinas:ih e outro
Aeevedo Silva. Matricula n. 16.220, a
N. 1.055.577-50 — Albino Pereira 59.000,00 dentro de cincodias a con- (processo
° 7.520.710-50, capeado
partir cio 29 de dezembro de 194.
Barreto —• Indeferido.
tar da data do "habite-se".
Pelo de n.° 7.506.e80-50, em nome de
N.
3.001.783-50
—
Rafael
Rodolfo
N. 1.070.731-50 Lincoln Nery da Jorge - Abdelmaseill Dial) e outro).
P. 92:
Atanásio — Solicite-se informações à Fonseca — Reexaminando o processo —
Mantenho o ato.
O Prefeito do Distrito Federal. iene Rádio Nacional.
em
apreço, para o fins de remessa a
do em Vista o que consta do processe
Meireles, Leite e 8.• Cia. • (processo
N. 6.030.901-50 — Nelson Silva San- Juizo, verifiquei que ao requerente-asn. 1.042.110-50. resolve prover por tos — Seja suspenso por 60 dias.
siste. como jornalista. a isenoão re- ne 4.140.010-49). -- Autorizo.
transferência, a Pedido, nos • termos
Manuel José de Oliveira 'ao Cia.
N. 5.303.385-50 --- José Apolioário querida, nos termos da Lei.
do item III do artigo 13, combinado de Assis — Seja demitido.
(processo ne 5.413.855-49 -1. — Deferido.
Com o item I do artigo 67 do DecreN. 1.002.691-50 — José Vaz de MeNA SECRETARIA GERAL 13E
to-lei is. 3.770-41, o cargo de Almoxa- lo --e . De acôrdo com o parecer da
Indústria Betonitte de Artefatos de
VIAÇÃO E OBRAS
Construção Limitada (processo núrife, classe "I". do Q. P. com o Mo- Procuradoria.
mero 5.413.048-50'. —. Autorizo.
rotesta, ciam "I", do Q. P. — AuDia 11 de janeiro de 1951
Resumo do parecer constante . do
;cosSomas, Matrietest o.
tidio
Cardoso de Araújo (processo
presente despacho:
Oficio GD-20-51 do Departrunento inoJúlio
16.541.,
7.323.595-50, capeado pelo de núde Estradas de Rodagem (processo n. mero
"
Em
face
do
que
dispõe
a
art.
7,301.375-50, em nome -de • 4aP. 93:
40 dá Lei Orgânica, interpretado pelo 7.200.131-51) — Autorizo.
ni/eL Alves de Araújo , . -- Mantenho
O Prefeito 'do Distrito Federal. ten- nosso eminente Procurador Gera 1,
o
ato.
Dia 12 de janeiro de 1951
do em vista o . qtie consta do processo cujo • modo de entender foi acionado
Companhia Fornecedora de MateOficio ne 24-51 da Secretaria Ge- riais (processo n.o 7.619.152-50), —
n, 3.006.712-50, resolve prover, por pelo Chefe do Executivo MOnicipa/.
nomeação, interinamente.' nos termos não • tenho a menor dúvida, repilo, ral de Viação e Obras (processo n. Autorizo. •
do itesn 1 do artigo 13 combinado com em declesor e opinar que da mesma 7.000.046-51) — Lavrem-se os atos.
Graciano Rodrigues da Silva (proOficio n. 14-51 do Departamento coou° n .7.529.849-50, -- Autorizo.
o item IV do artigo 15 do Deezetti-lei maneira devem ser pagos os requesi. 3.770-41, o cargo ele Professor tle rentes os mesmos vencimentos que de Obras (processo n. 7.700.206-51)
Alfredo Li ma (processo número
e- Autorizo.
Ensino Técnico. (Curso básico). pa- percebem - Os demais.
7.410.699-49). --- Indeferido.
drão "K", do Q. P. com — DianYra
meus
elevados
protestas
Reitero os Oficio n. '15-51 do Departamento de
Empreea Carioca de Engenharia
do Prado Viviani.
de estima e consideração. (ai Lino Obras (processo n. - 7 .700 .207-51) — Ltda.
(processo n." 7.623.632-50). —
Noiva- de Sá Pereira, Procurador da Autorizo.
Autorizo.
PORTARIAS DE 13 DE JANEIRO Prefeitura. Mate. n. 4.469, Visto.
Manuel Duarte Resende (proee.sso
Oficio •n. 763-50 do Departamento de
DE 1951
•
Artur Cumplido Santana, Procutedor
Obras (processo n. 7.624.578-50t — n.° 7.716.066-49). — Aprovei,
Geral".
José Varela (processo n.o 7.512.211,
N. 26:
(°) N. 1.001.736-51 — Ana dá Gló- Autorizo.
de 1950, capeado pelo de n.° 7,442.e62,
Ofício n. 309-50 do Departamento de
O Prefeito do Distrito Federol, fen- ria Santos Araujo .— Concedo, nos
1949). — Indeferido.
de Habitação Popular (proco.s.so n.
do em vista o que consto do processo termos da lei.
Palheiros ez Cia. (processo
(*) Omitido na publicação do Diá- 7.404.132-50) — Aprovei.
ri. 1 013.65450, resolve tornar sem
ro 7.597.022-50), — Mantenho o ato.
efeito a Portaria n. 254, de 28 de de- rio Oficial do dia 12 de janeiro de
Departamento do Contencioso FisSimão Zilberleib ( Processo tubl -e
zembro de 1944. que apresentou, nos 1951.
cal — papeleta ri. 3.342-50 • (processo
•-).-ro7.59018)—Manteho
termos da letra "A", do artigo 2.°
ri. 4.750. .842-5011 — Cancele-se.
Dia
13
de
janeiro
de
1951
Euclides
Alves
dos
Santos
—
Esp6do Decreto-lei n. 6.435. de 24 de abril
Olimpio Gaspar Silveira Martins Departamento, do Contencioso Fis- lio (processo n.° 7.526.612-50). —
de '1944 o Vigilante extrenumerário
cnl— papeleta n. 3.995-50 (processo Autorizo.
inensalista — Delphino de ~vedo Leão — Concedo.
n. 4.753.544-50) — Cancele-se.
José Saraiva de Andrade (proce.,so
Silva. Matricula o. 16.220.
NA SECRETARIA GERAL DE
11.0 7.529.859-50). — Autorizo.
Circunscrição
Fiscal
(processo
34.-e
FINANÇAS
DECRETO DE 13 DE JANEIRO
Manuel César Pimenta de Melo
o. 7.527.232-50) — Autorizo.
DE 1951 •
Dia 10
34.e Circunscrição Fiscal (p”ocesso (processo n.° 7.527.230-50). — Autorizo.
P. 94:
N. 4.519.293-50 — Noel Viana Gui- O. 7.527.325-50) — Autorizo.
34.ft Circunscrição Fiscal (processo
Deferido.
—
Wolf Najman (processo número
O Preleito do •I Distrito Federal. re- marães
N. 4.519.537-.50 — Gel.en 136scoli — ri. 7.527.327-50) — Legalise-se.
7.438.787-49),
Autorizo.
solve prever. pot nomeação, ern coDepartamento
Nacional
de
IluminaDia 10 de janeiro de 1951
missão nos termos do item I do art. Concedo.
n.
7.700.291-51)
N.
4.313.725-50
—
Luiz
Fundia
Bran
çáo
e
Gás
(processo
Abílio Almeida Andrade Filho
I?. combinado com o item 1 do art.
— Autorizo.
cesso n.° 7.000.022-51). — Atendo-see
15 do Decreto-lei n. 3.770-41. o cor- eonot — Autorizo. -
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— As Repartições tr-`ftblicas
-deverão remeter o expediente
•destinado à publicação nos
1)ornais, diariamente, até. às 15
li ceras, exceto aos sábados, quand.o deverão fazê-lo até as 11,30
orns.
As reclamações pertinente à matéria retribuída, nos
caias de erros ou omissões deverão ser formuladas, por escrito, à Seção de Redação, das
13 as 17,30 horas, e, no máximo,
até 72 horas após a saída dos
Órgãos oficiais.
— Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
— A matéria paga será recebida das 12 ds 17 horas, e,
aos sábados, das 9 às 1230
horas.
— Excetuadas as para o exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
— As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.

Janeiro de 1951

EXPEDIENTE

tes providenciar a respectiva
renovação com antecedência,
mínima, de trinta (30) dias.
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAI
— As Repartições Públiccts
DIRETOR GERAL
cingir-se-ão d s assinatura
FRANCISCO DE PAULA AQUILES
anuais renovadas até 28 de Fevereiro de cada ano e às iniciadas, em qualquer época, pelos
C.HEPEI 06 5E0.0 06 660.6(a0
GMEFB 00 6Eilç O 06 aaltI3LICAçõE6
EUCLIDES DESLANDES órgãos competentes.
MURILO FERREIRA ALVES
— A fim de possibilitar a
DIÁRIO OFICIAL
remessa de valores acbmpanlzados de esclarecimentos quanto
6CCAO •e
6.916. 40 .....614abeaad• dna •xla•' 69 Ihrof~lo a
à sua publicação, solicitamos
Olatr tte •ederw
aos senhores clientes dêem preaumaamaIlnaweismem....nn•nn•••• ferência à remessa por meio da
cheque ou vale postal, emitidos
ASSINATURAS
a favor do Sr. Tesoureiro do DeFUNCIONÁRIOS,
REPARTIÇÕES 8 PARTICULARES
partamento de imprensa Nacional e não em seu nome lu. Capitai e Interiar:
Capitai e Interior:
dividual.
Cr$ 39,00
Cr$ 50,00 Semestre
Semestre
— Os sup?ementos ás edições
Cr$ 76,00
Cr$ 96,00 Ano
Ano
dos órgãos oficiais só se forneExterior
Exterior:
cerão aos assinantes que os sa,
Cri
108,00
licitarem.
Cr$ 136,00 Ano
Ano
— O custo de cada exemplar
Para facilitar aos clientes a; registro, o mês e o ano ern que atrazado dos órgãos oficiait
será, na venda avulsa, acresci
verificação do prazo de vali-1 findará:
dade de suas assinaturas, na! A fim de evitar solução de do de Cr$ 0.10, q e do mesmk
parte superior do enderéço vão continuidade no recebimento ano, e de Cr$ 0,50, por ano de
impressos o número d.o talão de dos fornals, devem os assinar>, corrido,
•

Dia 12 de janeiro de 1e51
Química Farmacêutica Mauricio Vi
lela S. A. (processo na' 7.431.5(3,
de 1949). — De adôrdo.
Resumo d.o parecer a que se refere o despacho supra:
- "Exmo.. Sr. Prefeito:

Resumo do parecer a que se refere

! o despacho supra:

"Exmo. Sr. Prefeito:
. 4. Assim sendo, pelo meu despacho de 29 de setembro de 1950 exigi,
concordando com o que havia . proposto o Sr. Dire>tor do Departamento de Edificações em sua informação-de fls. 46 verso-47, que fôsse feita a demolição do, citado elevador.
5. Encaminhando o caso à consideração de V, Ex.' . julgo que o licenciamento do tanque e da bomba
de gasolina deverão ficar _na dependência ou da demolição do elevador
ou da construção de abrigo para o
mesmo, segundo prescreve o dispositivo legal -acima citado.
Em 11 de janeiro de 1951, — Mário
Cabral, Secretário-Geral, Interino".
Laboratórios Franco Braileiro
Docta Ltda. (processo ne) 7.409.989,
de 1949,
) — De acôrdo.

Parecer em. que se baseou o despacho supra:
"Exmo. Sr. Prefeito:
Submeto á elevada apreciação de
V. nX. 2 a inclusa minuta do têrmo
de obrigação e de cessão gratuita
de área de recuo necessária à execução do projeto aprovado 4.878 de
alinhamento, que à Prefeitura faz o
"Laboratório Franco Brasileiro Docta
Limitada - , solicitando, outrossim, autorização para que o Engenheiro
Lauro Dantas Leite, Diretor do Departamento de Edificações assine o
respectivo termo, recebendo a área
doada em nome da Preftitura.
Em 11 de janeiro de 1951. — Mário
Cabral, Secretário Geral, Interino".
Serviço de Vistorias (proces:a número 7.500.920-50, capeado pelo de
n. 0 7.418.456-49, em nome de Joaquim Coelho de Bessa Borges. — Autorizo,

Tendo em vista que as obras projetadas são atingidas pelo recuo do
alinhamento, esta Secretaria Caeral
opina favoravelmente ao deferimento desde que seja assinado um termo.
no qual quando a Prefeitura exigir
a execução do recuo, o requerente
seja indenizado pelo valor atual da
área atingida.
Em 11 de janeiro de 1951. — Mário
Co oral, Secretário Geral. Interino''.
28' Circunscrição Fiscal
Maaureata (processo n.° 5.591.060-49). —
De àl'OECiO.
Parecer a qu,, se refere o despacho
31t pró:
- 'Exmo. Sr. Prefeito:
1._ Pelo respeitável despacho .de 5
de outubro cio 1950, V. Ex.' havia
autorizado a demolição pela Prefeitura de uma dependência construíAaa)S DO SECRETÁRIO GERAL cicio na Secretaria Geral de taaucada sem licença no fundo do terreno
ção e Cultura, o Professor dt Eneasa 117 da Vila Chiquita. à AvePOETARIA DE 13 DE JANEIRO DE 1951
sino Técnico, Curso Básico. padrão
nicia Automóvel Clube n." 3.309.
E. interino, Rui Coutinho, matricula
N.o 120:
2. Esta vila, que começando na
n.° 68 . 406 .
Avenida Automóvel Clube, 217,00 m
O Secretário Geral de AdminisN.' 118:
autos da estrada do Barro Verme- tração, resolve designar para ter exer
lho e terminando na rua Guirareia. cicio na Secretaria Geral de EducaO
Secretário Geral de Administrafoi reconhecida como Rua Almiran- ção e Cultura, (3-D.C.), o Redator,
te Oliveira Pinto, passando o pré- padrão M. Sônia Derenusson de Mou ção, resolve designar para ter exerdo -117 antigo" a ter o número 473 ra, matricula n.° 68.374, ficando sem cício na Secretaria Geral de Saúde
ein virtude da -revisão de numera- efeito a Portaria n. 0 .93, de 11 .de ja- e Assistência. o Enfermeiro, classe O,
ção.
neiro de 1951.
do Q.P.. Knovles Sagawe, matricula
3. Em face das- alterações aponTonyr
n.o 68.457.
N.° 116:
talaa submeto à eleVada apreciação
N.° 119:
ab, V Ex.", solicitando nova autor!O Secretário Geral de . Administra7
, para demolição na forma da ção, resolve designar .para ter exerO
Secretário Geral de Administra:endo em vista agora a nova de- cício na Superintendência de Transporte, o Motorista, classe F, do Q.P., ção, resolve designar para ter exerriciale,..eão do logradouro.
de Almeida Lopes matrícula cício no Departamento do Pessoal da
Em 11 de janeiro de 1951.'— Mário Nelson
Secretaria Geral de Administração, o
Cah
Secretario Geral, Interino". n.° 68.201.
N.°
117:
Técnico de Administração, padrão O.
M. Taixeira Campos (processo núO Secretário Geral de Administra- Henrique Aliguato Diniz de Andrada,
mero 7.507.746-50, capeado pelo de
Da acaraja,
21.° 5. 417 . 595-491 .
çâo, resolve designar para ter exer- matricula. n.o 67.380.

E(..:FRE T AFRIA GERAL,
DE ADMINISTRAÇÃO

DESPACHOS DO SECRETÁRIO
GERAL
Dia 13 de janeiro de 1951
Refixação de proventos:
Alice Demillecamps (1.038.767-49).
— Refixados em Cr$ 27.000,00, es
proventos anuais de inatividade, a
partir de 1 de dezembro de 1948. alterados ainda para Cr$ 29.700.00 a
partir de 28-11-1950,
Irene Rieda (1.063.301). —
xados em Cr$ 61.200.00 os proventos
anuais de inatividade a partir de 1
de dezembro de 1948, alterados ainda
para Cr$ 67.320.00 a partir de 28 de
novembro de 1950.
Leonor Leal Jourdan (1 .031 .13(17.
de 1949( — Refixados em Cr$. ...
73.200,00 Os proventos anuais de inatividade a partir de 1-12-48, alterados para Cr$ 80.520.00 a partir de 28
de novembro de 1950.
José Francisco Salino 128.224-48).
— Refixados em Cr$ 83.520,00 os proventos anuais de inatividade, a partir de 1-12-48. tudo à vista das inlormações prestadas.
Josefina Poyart (1.037.493-49) • - Refixados em Cr$ 61.200,00 os proventos anuais de inatividade a partir de 1-12-48, alterados ainda para
Cra 67.320.00 a partir de 23-11-50."
Tomás Augusto de Andrade (processa O» 050.125-50) . — Refixados
os proventos anuais de inatividade
em 015 26.400.00 a partir de 1 de
dezembro de 1948. tudo à vista das
informações prestadas.
Ormin.da Isabel Marques (1.061.945,
de 195W .
Refixados em Cr$
73.200.00 os proventos anuais de inatividade, a partir de 1-12-48. alterados ainda para Cr$ 80.520,00 a partirdel 2e8 s da0.Costa Lacerda de Almeida (1. 061 . 718-50) . — Refixadas
em Cr$ 61.200,00 Os proventos anuais
de inatividade, a partir de 1-12-48.
alterados ainda para Cr$ 67.320.00 a
partir . de 23-11-50.
Henrique Ferreira Pinto (processo
n.o 1.027.774-50). — Refixados os
proventos anuais de inatividade em
Cr$ 62.172,00 a partir de 5 de novembro de 1949, à vista das informações
prestadas.

•
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Refixados os proventos anuais de inatividade nas importâncias abaixo,
a partir de 28-11-50. tudo à vista das informações prestadas:
Nomes
Processo •
Cr$
Flora Claraz de Sousa Dei Giudice
1.001.732-50
37.020.00
Anália Augusta Correia
1.068.464
38.940.00
Aline vinda Augusta Lopes de Amolam
1.062.495
67.320,00
38.940.00
Latira Dantas
1.062.502
67.320,00
Noemia Horta Pinientel Pereira
1.062.525
Donat ila Celestino Pereira
29.700.00
1.062.653
38.940.00
Faieenia Riedel Guimarães
1.062.741
29.700 00
Ennlia Braga da Cruz
1.063.215
67.320,00
1.063.260
Corinii Lage da Silva Pires
67.320.00
1.097.404
Hilda Monteiro de Barros Nunes
67.320,00
Iracema Fiares Fausto
1.068.812
29.700.00
Aiednia Inês Barbosa
1.068.451
20.460,00
1.068.754
Maria Joaé , Vieira Souto
29.700,00
1.069.341
Aleira Guilhermina Saroldi
67.320.00
N3 ir Medra de Vasconcelos Câmara
1.061.748
1.061.827
71.042.40
Is a bel Faria Martins
29.700,00
1.061.891
Lateei Pereira Jardim
1.062.467
67.320,00
Vespertina 'Gomes Mourão
29,70000
Lã uva do Couto
1.067.645-49
1.060.075-49
67.320,00
Carmen Poseolo de Azeredo Cautinho
67.320.00
1.030.216-49
Lama Canavarro Pereira Paranhos
38.940.00
1.0,09.231
aVaina Correia Couto
MiiOe Lecnie Demilleembps de Felin
1.022.489-50
56.100,00
.4 'o
DESPACHOS
Maria Jose da Silva Batista (proceaee n. o 1.050.691/. - A interessada deverá pagar a taxa de perempção,
a fim de ser dado andamento ao
proceeeo n o 1.016.534-50.
Alice Cardoso eles Santos Couto
(1.061.623). - Indeferido, face às
peeacradeS do art. '70 do Estatuto.
Nelson Vieira de Freitas (1.048.0e0)
-- De acordo. Proceda-se na conformidade da decisão adotada no
processo •n. o 1.032.442-50.
Edg ar(' Corte Real (1.001.164-51)
Coinpareça à nova inspeção de
salde dentro do prazo de 120 dias.
a contar de 13-11-50.
Manuel Paulo Teles Matos (processe/ ne 1.001.102-51'. Compareça . à nova inspeção de saúde dentro do prazo de 120 dias, a contar
de 28-11-50.
Maria Rosa de Azevedo (1.069.100)
Comprove sua participação em
peregrinação oficial organizada pela
caldeado Nacional do Ano Santo.
Maria José doa Santos Graça ( pro
-cesori"1.06579)Indefo
Neo pode haver posse condicional.
Renata Medella Braga (1.069.171)
- Mantenho o despacho de indeferimento. de acenai° com as informaeões de Departamento da Peascal e
tido em nota a Instrução Legal.
Penni de licença-prémio referente
a Amélia Soares Ribeiro (processo
lie 1 047.505). - Aprovo, atendida
a conveniência do serviço.
RETIFICAÇÕES
Na "Diário Oficial". Seção II. de
12 cie janeiro de 1951.
ATOS DO PREFEITO
'Onde se lê:
Decretos de 11 de janeiro de 1950
Leia-se:
Decretos de 11 de janeiro de 1951
Relação anexa à Portaria n. o 18.
de .1.1 de janeiro de 1951.
Onde se lê:
Mate. 37.063 Leia-se:
Mair. 37.065 Onde se lê:
Manuel Gomes de Arruda Júnior
- Artífice - classe M Leia-se:
Manuel Gomes de Arruda Júnior
- Artífice - classe H APOSTILAS
Onde se lê:
Alvaro Francisco da Mota
Leia-se:
Alvaro Francisco da Mata
Alvaro Francisco da Mata - Deereto P n.° 1.771-40 Onde se lê:
..i o earesente de provimento •...
Leia-Se:
... o presente decreto de provimento
Searmando Ribeira

PORTARIA N.° 5 - DE 13
JANURO DE 1951
O Diretor do Departamento do Pessoal, resolve:
1) designar para te rexercicio no
3 PS (Serviço de Controle) - o Técnico de Administração, padrão C. do
Q.P., Armando Alves Ventura, matricula n." 68.643 turno das 12.33 às
18.30;
2) remover do Serviço de Sehção
4PS para o Serviço Legal (3P5), o
Oficial Administrativo, classe J, 'Madalena Franco Lima, matricula rOmero 2.973 (turno das 11.30 às 17.10).
- Setor G.
3) remover do Serviço Legal. 1.PS
para o Serviço de Contrôle (3 PS', o
Técnico de Administração padrão G
- Danitl Caetano da Silva, matricula
64.243 (turno das 12.30 às 18.30).

Departamento do Pessoal
Serviço do Pagarnt.nto

Dia 13 'cle janeiro ele 1951
Foi criado o núcleo 1.855 - SerOnde se lê:
viço de Tepegrafia 4-0B2 - Atua... do processo n." 1.0764.807-49
do à Avenida Nilo Pcçanha. 12 - 2."
Leia-se:
andar - sala 223. O responsável dete
... do processo n.° 1.076,807-49. ... com parecer ao 6-PE - Serviço de PaDespachos na Secretaria Geral gamento - à Avenida Graca Aranha,
de Administração:
416 - 5." andar - sala 525.
Processo Administrativo de Alvaro
Augusto Vieira Onde se lê:
Departamento de Ass'stência
... em data de 23 de abril de 1942.
ao Servidor
começou
a faltar o serviço ...
e
Leia-se:
... em casa cai 23 de abril de 1942. Expediente de 11 de janeirode 1951
e cemeçou a faltar o serviço ...
DESPACHOS DO DIRETOR,
(*) Edmundo José Vieira (procesTransferência
de licença:
so n.° 1.028.294-501 Indefiro.
José Marque Pitanga. matricusa
37.08. Proc. n." 1.069.561-50. -- InOnde se lê:
Frida Bittencourt Abagli
deferido.
Leia -se:
Inclusão no quadro de beneficiaFrida Mil teimou Albagli '
rios do Hospital do Servidoi:
Onde se lê:
Cordélia Rangel Cabral Velho
Agostinho Luas de Vasconceles. meLeia-se:
tricula 48.130 - Proc. número ....
Cordélia Regal Cabra/ Velho 1.066.559-50.
Arlindo de Sousa Belo. malrieula
(*) Oficio n. o 39-951. da Secreta- 58.318
- Proc. in o 1.059.576-50
ria Geral de Administração (proBenjamim Alvas Acácio. rnateicula
cesso n.e 1.001.755) Aprovo.
68.357 - Proc. o.° 1.068,558-50.
-Filomena Dias de Araújo. matricula
, APOSTILAS
35.236 - Proc. n. o 1.052.584-50.
Francisco Andrade, matricula ....
Manuel da Silva Gaspar 50.164 - Proc. n.° 1.053.640-50.
Onde se lê:
Francisco de Assis Ferreira, matrítransformado em Inspetor de cula
67.731 - Proc . n.° 1.054.204-50.
Disciplina. ..,
Geraldino Farias. matricula 55.428
Leia-se:
Proc. n.° 1,068.053-50.
... transformado em Instrutor de. - João
Batista Peixoto matricula ..
67.123 - Proc. n.° 1.066.005-50.
José Paranhos Fontenelle Proc. n.° 1.067.242-50.
Onde se lê:
José de Sá, matricula 60.012 ... do iiroeesso ra e 1.037.489-50.
Julio Barbosa Teixeira a- PrecasLeia-se:
1.060.929-50.
... ao processo n.° 1.037.489-49, ... soManuel
Colares. matricula 68.276 Onde se lê:
Proc. 11. 0 1.054.889-50.
Dica Alvres Pinto
Leia-se:
. Manuel Fernandes, matrichla
Diva Alvres Pinto
49.439 - Proc. n .° 1.060.606-50.
Onde se lê:
Pedro Pinheiro de Gouveia, matriSilvia de Oliveira Barbosa
cula 60.096 - Proc. n.° 1 066.387-50.
Leia-se:
Rodrigo Braz. matricula 51.994 Silva de Oliveira Barbosa, proces- Proc. n.° 1.052.853-50.
.ao 11 .0 1.048.449
Rubem Alves de Sousa, matricula
Onde se lê:
46.823 - Proc . n." 1. 041.265-50.
Democradino de Soma c Silva - Deferido.
Leia-se:
Olga da Silva Fernandes, matricula
Democracino de Sonsa e Silva - 38.806. - Indeferido.
Maria da Aparecida TramOntano Onde se lê:
DESPACHO DO DIRFAOR
... no processo na 40.675-50,
Leia-se;
T.,ista de licenças
.., no processo n.° 60.675-48.
Dia 12 de janeiro de 1951
Caia Vanderlei Curto Onde se lê:
Concedidas aos servidoeest
... em carg o de c areardrie pende...
Efetivos
- de acordo com o DecreLeia-se:
to-lei ri." 3.770. de 28-10-41_
... em cargo de carreiiia depende
Calixto Rodrignes Ccorieto Extranumerários - de acôrdo caiu
o Decreto-1N n.° 240. de 4-10-38, comOnde se. lê:
binado com o Decreto-lei n. o 3.770, de
em Cr$ 18.860,00,
28-10-41.
Leia-se:
Diarista. - da acordo com o Decre... em Cr$ 18.960,00,
to-lei n.° 7.417. de 26-3-45.
Federais - de aetirclo. eme o De(*) Republicado por ter saído com
creto-lei n.° 1,713, de 28-10-39.
incorreções.
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Matricula - Núcleo
4.525 - 2.049 - Euelides Tomé da
Silva --- Of. Vigilante el. E - 91 dias
- Are. 153, de 5 de dezembro ae
1950 á 5 de março de 1051.
4.532 - 2.644 - Rub2ns Garcia da
Silva - Servente classe E - 45 dia.;
- ArL. 153, de 30 de dezembro de
1930 a 12 de fevereiro Ce 1051.
4.656 - 0932 - Guilherme Domin.
ges de Somot - Trab. pci. D - 35 dias
- Art. 151, de 1 de jaroiro mi 15151 a
25 de janeuo de 1951.
6.273 -- 7.692 -- Vara Laequineies
Macheei°
Trab. diarista ref. B
30 dias -- Art. 2». letra "A" 29 de dezembro da 1950 a 27 de janeiro
de 1951.
13.034 - 9.661 - Olívia Maieua
Braga - 32 dias - Art. 153. de 29
de dez . rubro de 1 g 50 a 29 de janci:o
cie 1931.
14.113 - 1.810 -- Valdivitio Rodeiguee, ela Silva - Servente eleaae 1-0
-- 57 dias - Art. 153. de 26 de de-lembro de 1950 a 20 de 1C Vere3i'd de 1951.
14.397 - 4.851 - Jo'io Florenaia
Artitice jun H -- 13 aias
dos Sanioa
- Art. 1e4, ele 9 de janeiro ele 19a1
a 21 de janeiro de 1951.
16.406 --- 5.040 - Willey Reda Vigilante elaaee E - 14 dias - Artigo 153. de 17 de dezembro cit 1959
a 30 cie dezembro cie 1950.
17.282 - 4,661 - Adelaide da Silva
Viana -- leidernairo classe G - 25
rijas - Art. 153. lie 1 de janeiro ao
1951 a 25 de janeiro de 1951.
18.810 - 6.934 - Abel ~o
ab Limo. Urbana pd. D - 20
dias. - Ket . 153, de 3 de janeiro de
1951 a 22 de janeiro de 1951.
27.020 -- 8,932 - Alfreda Farias
Filho - Trab. pd. C - 11 dias Art. 153. de 10 de- janeiro de 1951
a 20 de janeiro de 1951.
28.476 - 7.965 - Olegário Rodrigues de FRI"in - Motorista elas-e G
- 27 dias - Art. 153, de 1 de janeiro
de 1951 a 27 de janeiro de 1051.
31_350 - 9.162 - Elias Vau 19 dias - Art. 155,
Trab. net . D
de 3 de janeiro de 1951 a 21 da ia.
neiro de 1051.
31.559 -- 6.934 - NOriVAI Irnieu
Teixeira - Trab. Lidlp . Urbana diarista ref. 12 - 9 dias -- Art. 2°
letra "A" -- de 31 de de:a:moro cie
1950 a 8 de janeiro de 1951.
33.473 - 9.601 - MáriodIerrs. cite
Medeiros - Trab. lia. C - 13 dias
- Art. 153, de 9 de janeira de 1951
a 21 de janeiro de 1951.
3.933 -- Miguel Archanjo
35 869
Barbosa da Silva - Trab. Linip. U'16 dias - Arte 153. cie
bana ref. D
1 da janeiro de 1951 a. 16 de j oleiro
de 1951.
36.248 - 1.120 - Arisida Gim co
Mota - Mecanografo ret. 61 -- 21.
dias - Art. 153, de 31 ele ilez-enbio
de 1550 a 20 de janeiro de 1951.
36.552 - 8.931 - Roldão Ribeiro
de Carvalho - Trai). Limo, Urbana
diarista ref. C - 20 dias - Art. 2.0
letra "A" - de 26 de dezembro ele
1950 a 14 de janeiro de 1951.
37.493 - 9.662 - era ld a LOO a nislau da. Cruz - Trab. diarista referência B - 17 dias - Art. 2.'
"A" - de 1 de Onero de 1951
a 17 de janeiro de 1951.
38.818 - 2.126 - Nadir StabilA
- Telefonista ref. E - 16 dias -- Ar.
tigo 153, de 10 de janeiro de 1951 a
25 de janeiro de 1951.
38.927 - 1.134 - Carlinda de Mel.)
- Escriturário classe E - 20 dias Art. 153, de 9 de janeiro de 1951 a
28 de janeiro de 1951.
39.006 - 4.934 - Orlando Coelno
- Trab. Limp. Urbana diarista referência C - 10 dias - Art. 2.° letra B - de 10 de janeiro de 1951 a
19 de janeiro de 1951.
39.753 - 8.931 - Dairy Dcloco Trabalhador Limp. Urbana diarieta
referência C - 23 , dias, art. 2, 0 tetra "A" - de 1 de janeiro de 1951 a
23 de janeiro de 1951.

•
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39.323 - 2.443 - Araci Penaria - referência B - 1 dia, art. 2.° letra 1 Araujo - Trabalhador, padrão 14 ! .20.193, -a. 8.323 - Hilda de OliveiEaeriturario rei. D - 20 dizia - Ar- b - em 10-1-51.
65.111 - 5.932 - Bispo San- t ra Enfermeiro, classe C 13 dias,
to "53. de 16 de dezembro 'de 1950
tos - Tra_balliador de Limpeza lirba- art. 153, de 11 a 28-1-51.
a 4 de janeiro de 1931.
9.851 -- Carlos Joaa Mo23.822
!
073 -- 8.931 - Anainio Machado Ina diarista. referência C -- 10 dias,
raia - Trabalhador, padrão 5 - 44
Trab. Urina Urbana diarista rara- i art. 2.° letra a - de 8 a 17-1-51.
28-1-51.
65.223 - 4.933 - Antônio Domin- dias, art. 153. de 16-12-50
riaaaa C - '2 dias - Art. 29 le213.285 - 0.853 - João de Paula e
tra -A" - da 8 de jenoiao de 1951 gos dos Santos - Trabalhador cie
Limpeza Urbana diarista, referência Silva Artífice, padrão E - 56 dias,
e a-) da jaiadio de 1951.
262 -- e.330 - Valentlaa Lima C - 14 dias, art. 2.° letra a - de art. 153, de 4-1 a 28-2-51.
26.486 - 0.853 - Alípio de Oli- Tab. Lima Uabona diarista re- 8 a 21-1-51.
3.660 - Djanira Freltita reina -- Trabalhador, padrão D -- 49
ienca. C - 22 :lias - Ar:. 29 le- 1 67.683
indias, art. 153. cie 11-1 •a 28-2-31.
-te:a "A" -- de 9 de janeiro de 1931 a Correia - Trabalhador diarista.
28.585 - 7.931 - Ricardo Joacatim
ferência E -- 31 dias. art. 2.° letra a
30 ,a haeiro :1 l951.
Pinto - Trabalhador, padrão
-''l 637 - 9.652 - Ivone Sia1a112 - de 1 a 31-1=51.
68.333 - 1.130 - Paulo Preita,s da 3 dias, art. 153. da 13 a 30-1-51.
N
- atun,.-ianf e 'ref. C - 24 diAP
29.139 - 5.932 - Inácio Pinhairo
rt . 15.3, da 20 de (104i:iliba° de Costa - Escriturário, classe O - 50
Júnior - Escriturário. classe G- dias. art. 153. ele 10-1 a 8-2-51.
r.5f) a 20 cie janeiro de 1931.
239.815 - 6.672 - Federal - Zu- 7 dias, art. 153. de 13 a 19-1-51.
44.069 -- 7.609 - Maria Aueusta
30.077 - 7.661 - Joaquim Moreira
Trabalhador, referen- lana IN/n/-anda Rocha Parnba, Banal •
Santes
Trabalhador, padrão D
C .:1 13 - 19 dias, art. 2 e letra c - Enfermeira, classe H - 30 dias, ar- das Neves
tigo 172, de 9-1 a 7-2-51.
- 31 dias, ar!.. 153, de 11-1 a 10-2-51.
E. -re , ta -a-- de 1 a 19-1-51.
30.616 - 5.270 - Idatina Alves de
Auaillado41.343 - 3.660.Maria
INDXFERIMENT0
Alaucmaraue - Inspetor de Alunos.
TO de Sít Loaato - Atandente. rafeoadrão
E - .28 dias art. 153, de 1 a
yeiv_da C - 24 dias, arta 153, de 1 a
43.897 - 1.111'2 - Manuel (lOra
-51.
dos Santos
Trabalhador diarista. 28-1'51.
30.959 - 3.900 - António Vira `-'18 - O 801 •- Ge.suino Percira relera/lei a B. - In:lef adido, à vista
Jardineiro.- padrão D a-- 59 dias, ar‘
da -S.dasa Teabalhador. referênela do laudo médico.
.•
Ligo 156, de 12-1 a 11-3-51
B- - 24 dias. art. 2. 0 letra .a -- Dia2 222 - - 5. 322 - Gabriel Capistrei.ra t a -- de 3 a 26-1-51.
rtafllii()ÇAÇÕEs
Ino
3 júnior - Médico, Classe K - 17
46.032 - 2.031 - José Barbei
Batata da dias, art.- 153, de 11 a-27-1-51. •
5.44.5 a- 2.042 - Jo ão
Aciministratiaa. classe K Administrativo,
classe
82.638 - 8.810 -- Jaão Nascimento
. Silva
15 ,ILL3 art. 153 de 5 a 19-1-51.
dias, art. 155, da 1-1 a 13 de dos Santos - Vigilaate.- classe 10 46 551 - 8 430 - Carmen Nunes de L
15 dias. art 153, de 12 a 26-1-51.
junhoa de 1951.,Lemas -- OfIcial Admi_ristrativo.
2.701 - Eduardo Ploririno
32.858 - 6.650 - Benedito Candilerda:aia G - 16 dias. art. 153e de 8 -- 5.912
iViedien classe -K do cie 0:iveira - Carpinteiro, padrão
de Lemes Filho
" 23-1-51.
- - 49 dias, art. 153. de 11-1 a 28-2-51. 22 - 30 dias, art. '1511. de 12-1 a
-a- Manuel Via
43.015 -'2
en- 10-2-51.
- 'Alvaro Feriam:les
d; Silva - Viaja. padrão 5 .-. 22 dias
32.868 - 8.040 - João Nasmneato
'ia - -Vienautta • padrão
90 dias,
ara -153, de 27-12-50 a 1 -1-51.
cios Santos ---• Vigilante, classe E 43 309 - Antônio IvIariano deJeaus art. 11:6, 'de •12-1: a 11-1-51.
15
dias, art. 153 de 12 a 26-1-31.
6,440
2.445 - Moacir Maraira
- 'Trabal h ador - padrão D
10 diaa,
32.853 - 6.650 - Benedito CantilInspetor, -padrão K
ar,-. 154. de •9
13-1-51. -' Borges
'do de - Oliveira - Carpinteira, aaalfao
49.939 -- 0.8°0 - • Leonel Pereira dias,- art. - 151. 'de -1-1' a - 282-31.
7.323 - 5.351 - Amaro Caetano 22 - 20 dias. art. 156. de 12 a 10-2-51.
-do-, Santos - Fiscal de. Tráfe go. liaa
36.611 - 0,690 -- Cacilda Bustacirro
- 23 dias; art. 153 de 2 • a -- Vigia. padMo.E - 9-dias, art. 1.53,
.•
inan ,-e Sá -. Ateudnite. referência C
- - • dt 12 a 20-1-51.
1241-51. 9.299
2.834 - Cristuvão Mendes a- 21 clia.s, art. 153. de 9 a• 29451.
.50.910 3.932 - Luis PM:mula de
Cd avalho. -.-- Trabalhado,: da _Limpeza - Artífice.. padrão E - 20 dias, ar-' 38.112 - 6.851 - Artur da Silva
•
tige 153;'
12 a 31-1-51.
"Urd-na, diarista, refer-i'mcia C Nunes - Trabalhador Diarita, refe10:228 - 3.960-.- . Jorge Nogueira- rencia
- 1:3 dias,..art. 2.° letra- a -a= de 4
E -- 39 dias, art. 2 0. letra CI;
AlvesMotorista.
classe
G
- 12
g 16-1-51. •
••
da
5-1
a
12-2-51.
dias,
art.
153.
'cle
12
a
23-1-51.
53.588 - 7.890 - 'João de Poli 39.762 -- 2.931 - Vi l arino • Faria
10.374 - 2,930 - António . I Asé Pontaa,
Can-biter, refertneia 22 - 13 dias,
Diarista. te- França - Trabalhador de Linineaa ftrêncla Trabalhador
2.° letra. a - tle-9 a 21-1-51.
C - 21 dias. art. 2. 0 letra
54.016 - 4.655 - Benedito de Al- rbana,macIrãn D - dias, art. 153, a, de 11 a 31-1-51.
meida Pinto Trabalhador diarista, de 11 a 24-1-51.
43.661 - 6.935 - Rulaern da Silva.
10.110 -- 3.932 - Infaelo Genealves
refe eência .11 - .30 dias, art. 2.° leDiarista, referencia
- Trabalhador,
rabalhador, -padrão D
59 dias, I -C - Trabalhador
tra A -2, a 31-1-51 .
8 dias, art. 2.° letra a, cie 9 a
56.696 - 6.935 - Ataliba Ferreira art. 153, de 1-1' a 10-3-51.
14.094 L. 1.810 - Manuel Ferreira 16-1-53.
Machado - Trabalhador da Lieraza
45.269 - 7.660 - Josefina Aba]
rbana, diarista, referência A - 2-1 Neter- Artífice padrão 8' - 166 dias, Silva
- Trabalhador Diarista, -aredias, art. 2.° -letra a - de-24-12-50 art. 156. de 1-1 a 15-6-51.
r5ncia B - 20 dias. art. 2 ° letra a,
14.671 - 5.939. - -José Maria - de
a 13-1-51.
.
.
11 R 30-1-51.
Trabalhador, nracirâ'o D - 17 dias, ar36.708 - 3 960 - Leniria Dalte
45.371 - 8.040 - Alfredo An i os de
Motorista, classe F - diarista tigo 153. de 11 a 274-51,
14.806 - 5.932 - Rodrig,o P i nto dos Melo - Viailante classe D ' - 39 dias
-- 12 dias, irt. 2. r, letra a
de 1 .a
Santos' - Trabalhador de Limpeza art. 156, de 12-1 a 20-2-51.
16 -51.
45.151 - 7.705 - Istate Rib'iro de
56 984 - 8.930 - Vicente da Silva Urbana. p.r,drão'D --85 dias, art. 15 6 Faria
- Artifiee, nadrão D -13 (I'. JS,
Primes - Trabalhador de Limpeza de 10-1 a 3-4.---51.
153. de 10 a 22-1-51
.
Ihdei e a diarista, referência C - 12
15.133 - 1.854 - Domingos Azeve- art.
45.478
'4 .862 - Cecilia R.cdriairs
thrs. art. 2.° letra a - de 9 a 20-1-51. do Freitas - Mestre, padrão - 84 Matias - -Trabalhador
Diarista.
refe57.102 - 6.933 - Durval Ramos dias,. art. 153, de 1-1 a 25-1-51;
B --- 9 dias. art. 2. 0,1etraa, de
Bra.,• 51 - Trabalhador de Limpeza Ur15:321 - 8.936 - João de Sales - 1 rência
a
-1-51.
bana diarista, referencia C - 10 -dias, Trabalhador. nadrão 1) - 15 dias, ar- lt 45
499 -- ---- 3 932 .- Norival Pereiart. 2. 0' letra A - de 6 a 15-1-51.
tigo 153, de 11 a 25-1-51.
ra da Silva -- Trabalhador de faim.39.020 - -8.043 - Va.klir Teiares • -- •
- 6.851 - Malan' Pinheiro rieza Urbana Diarista - 14 dias. aiViallante. classe F - 7 diaa art. 153, de15.786
Sousa - Trabalhador, padrão C tigo 2 . " letra a. de 26-12-50 a 3-1-31.
cie 9 a 15-1-51.
- 18 dias,- art. 154. de 13 a 30-1-51.
47.519 - 8.952 - Antero Joé B er59.398 - 6.933 Paulo Pinto Cou16.008
- 0.850 -a-Jose da Cesta -- narcies - Ari-ifiae. padako C4 - 21
ta - Trabalhador diarista, refera'..acia Artificie, padrão
G - 8 cilas, art. 153, dias..art. 133. de 11 a 31-1-51. •
C -- 11 dias, art. 2.° tetra a -de 13 a 20-1-53
•
-/- 6.049 -a- Fernando Dutra . 48.2E2 - 6.950 - Orlando Cal.wal
59.^.09 - 8,933 - Darei Pereira da da16.483
Silva
_- Vigilante. classe - 20 - Traba niatlor- padrão- c - 9 dias.
S n ea - Trabalhador de Limpeza
art. 153, de 11 a 12-1-51.
dias.
art.
153.
de 12 a 31-1-51..
lavai diarista, referência C - 11 dias,
50 493 - 1.133 a- Elidia Fernandes
16.549 - 2.873 - Ocarlina de Souara 2.° letra a - de 10 a -20-1-51:
sa Prata - Ofiaial Administrativo - Coelho --- T mico de Achniaisirriaão.
padrão K - 26 dias art. 153. de 5 a
a0.0.95 - Antônio Menezes. de-180 dias. art. 156. de 12-1 a-10-7-51.- 31-1-51.
'eira-- Vigilante, Classe F 17.309 - 7,664 - Jo.vino José de
cilas,
- 5.939 -- Luis dos ' Santos
aia 153, de- 5 a 15-1-..51.
Matos - Mandante, referência F. - - 50.422
Trabalhador de Limpeza !abana
62 747 -_ 3.901 - Alta°. Trindade 20 dias. art. 153. de 11 a 30-1-51,
referência C - 8 dias. arti- Tr abalhador diarista. referência B
17.638 - 3.664 - António Rodri- Diarista.
2.°. letra a, de 11 a. 18-1-51.
diaa, art. 2.- 0 letra a - de 0-1 gilas dos Santos -a Enfermeiros, clas- go50.652
3.960 - Fr ei e C- e r e ia a 7.2-51.
se F - 9 dias, adi 154, de 13 a 21 de Mec. Veie.- Aula
classe E --a 9 dias • 6" 403 - 6.933 - Manuel da Casta iaaeire de 1951. 153, da 11 de janeiro de 1951 a
Ti-tre as - Artífice, referência C 17.640 - 7.660 -- Francisco Fon- art.
19
cl-.
janeiro
de
1951.
Vá cia,a. art. 153. de 6 a 20-1-51.:
seca - Enfermeiro. classe F 19
59.879 -:a- 5.939 -- n -ve, an Firrrana
64 342 - 8.930 -- Sebastião de Sou- dias, art. 153. de 13 a 31-1-51
-- Trabalhador Lampe.ss Urbana D i a18.982 -a 6.934 - Jose Gotiveia
sa - Trabalhador de Limpeza Urba'''. - '3. referência C - 28 dias netiao
35 dias. lado - Trabalhador. nadrão D - 14 2. 0, letra a, de 13 de janeiro a 9 de
na Aie rista, referência O
letra a
de 27-12-50 a 30-1-15. dias, art. 153. de 7a 20-1-51.
fevrreiro
de las1
nsr;
5,851 __ A
- 6.66e -- Er otidas 13,ata a de
nçlg Rode i51. ,7e- __ d.. PS1 -- O , ^ ..,!() "P ^" . h, C:)^ 45
dias,
art.
.153,
ele
2-1
a 15-2-51.
giees Ave•iro - Trabalhador diarista,
lho - Prnbalrin r•Inr taigriQta •rofornn:.-

•-

•.

• -

eia "11" - 15 dias artigo s 2.°, letra a
de- 11 de janeiro de 1931 a 25 de janeiro de 1951.
0.853 - Anibal Pereira
Barbosa - Artífice p. C - 176 dias
artigo 156, de 12 de janeiro de 1951 a
6 da julho de 1951.
• 52.3a6 - 'Farnel de Andrade Bastos -- Trabalhador Diarista ,ref. 11
-- 82 dias artigo 2.", letra c, de 12
de janeiro a 3 de abril de 1951.
• 55.569-9.662 - Elisabeth Costa da
Silva - Ateadente - 21 dias artigo
153 de, cie 11 de janeiro cie 1951 à
31- ele janeiro de 1951.
57.493-6.934 -- Alcides Juvenal 12...aalhador Linnaaa Urbana Diarista ref. O - io dias artigo 2.° letra
a, de 13 a 22 de janeiro de 1951.'
. 57.637-7.931 - Jesus da 21Tva Bastes - Trabaihade'r Limpe:3a Urbana
Diarista ref. C - 11 dias artigo 2."
letra a de 11 a 24 de janeiro de 1951
. 58.867-3.950 - Manoel Moi-uva
•. hador Diaaisaa. - ref. 13 - 15 dias
artigo 2.° letra a, de 13 a 27 'de janeiro
de 1951.
- Edith Amaral Baaerra - Atendente ref. C - 23 dias
artigo 153 - de 9 a 31 de janeiro de
1951.
59109-1.160 Antônio Barreto
Biaga - Horticultor Contratado 33 - •dias 'artigo 153 - de 11 de 'i aurino i 12 de feVereire de 1951.
IMafia Madalena
59.957-4.662
Xavier da Costa - Atendente ref. -C
- 10 dias artigo 153, -de - 13 a 22 de
ja-neiro cie 1951.
60.646-5.3a -' Ulisses Alvas de
Trabalhador Limpesa UrOliveira ---bana Diarista referencia C - 8 dias
artige 2." letra a, de 12 a 19 de ja.
1.
neiro de 1.05
60:780-7.702 - Duleinéa, Japhet de
Magalhãas Servente classe D - 15
dias aitiga 153 de -) a 27 de janeiro
• .
de 1;:"1.
60.881-6.951 -- Joaquim Soares cie
Sonsa - Trab. Diar. ref, B - 21
-dias artigo 2. 9, letra a, de 10 a 30 de
janeiro de 1951.61.607-2085 Silvia Pereira de
Mendonça - Artífice padrão C - 17
dias artigo 153, de 11 á 27 de janeiro
• de 1951.
0...912-0.700 - Ilka Farnandes Corroa -- Trabalhador .Diarista ref. 13
- 32 dias artigo 2.° letra C, de 11 de
jandro a 11 de fevereiro de 1951,
61.235-1.K7 -- reis Borbcrema Van-derlei - W-criturário classe Ge-- :4
dias - artigo 153, de 11 a 24 de janeiro
da 1951.
64.36a-7.350 - Clyton Durão . Leite
-- Trabalhador Diarista ref. B - 30
dias areai) 2.° letra a, de 12 de janeiro a 10 de fevereiro de 7951.
67.222-7.692 - Cleera Costa. Atendente ref. C - 43 dias - artigo
153 de 29 de dezambro de 1950 a 9 de
fevereiro de 1951.
l '16 - M a Gomas - Ateudento 1pí. C 3' cl art 153 de 12
cie janeiro a 13 de fevereiro de 1951.
ALTAS

• N. 3.019-4.661 - Pio Fernandes
Freira - Trabalhador padrão 15.
4. 110 -6 C60 - Maria de Lourdas
Pinto Queiroz - Escriturário classe F
7.889-4.934 - Carlos Martins =Tritcalhacior p. D.
- 14.809-5.939 - Herculano Mariano
Peixe/Wh- Trabalhador Limpesa Urbana p. C.
Reassumam o exercício, á vista do
laudo médico.
ALTAS

16.4E0-T-6.040 - \Vinca Reis - Vi.
gfante el. E.
18.697-6 925 - Amaro Jacques de
A:reaja
Trab. p. D.
.19.019-6.935 - Moacir Machado
- 'Trabalhador Limpem Urbana pa'tirão C.
10.565--6.661 - Lauricena de
incida Gavio - Enfermeiro classe
21.112-6,372 - Antonia • Staziola
Larnessa - Professor Curso Primário..
N. 21.048-3.349 -- Arlindo Sodorna
da -Fonseca - Diretor de 9stabelecimer

Segunda-feira.. 15
27.578-8.704 - Maria Inês Vieira
- Trabalhador p. D.
28.331-7.856 - Olegario Rodrigues
da Silva -. Artífice p. H.
30.488-7.832 - Manoel Gomes da
Silva - Trab. ret. C.
31.215-3.910 - Joaquim Pereira de
Andrade - Trab. p. D.
31.559-.6.934 - Norival Irineu Teimam - Trabalhador- Limpem Urbana Diarist aref. 12.34.502-.5.240 - Vuldemar José Teixeira - Ateudente ref. C.
35.862-1.489 - José Itufino Costa
- Servente clasae D. •
36.248-1.120 - Aristéa Grieco-Mota
- Meearlógrafo ref. 61.
N. 39.583-4.915 - Barnabé da Costa Filho - Trabalhador Diarista referência 13.
30.826.-2.443 - Arael Ferraria Escriturário ref. D.. •
43.282--a2.930 - Valentia° Lima aTrufa Diar. ref. C.
43.302-.4.934 - Manoel Alicio Bera-ardina - Trabalhador Diarista referência C.' •
44.450-4.962 - Avaré Dantas . de
Sá - Mac. Veie. Aut.'
44.642-8.952 - Francisco Rodrigues
de Santana -- Trabalhador Diarista
ref. C.
44.829 a-7.043 - Wilson de Oliveira
- Vigilante. elaasc F.
44 .948--5.85U •-a Geraldo Moreira Artif ice
padrão C.
•45.573-932 Neves das Santos Ferreira - Trabalhador Diarista referencia C.
46.499. - 3.932 - Norivai Pereira
da Silva - Trabalhador Limpesa Ur.
e
bana Diarista
46,813-4.851 - João Moura da Silva - .Trrbalhaelor Diarista retemcia B.
50.572-3.931 - Flávio Ferraz :L•
Trabalhador Diarista ref. 12.
50.029-8.932 - Oss:aldo Delfim de
Paiva - Trabalhador Diarista vele.
réneia ti. •
52.146-7.858 - Luiz Fernancles Artífice padrão C.'
53.336 - Egidio Serino dos- Santos
- Trabalhador Limpesa Urbana Diarista ref. 12.
N. 54.006-952 - Jorge Ccutinho Trabalhador Diarista referencia B.
54.758-3.951 - Valdemar de Sou- Trabalhador ref. B (City)
54.807 - 5,955 - Antonio Moreira
de Almeida -- Artifice - referência C.
57.088-3.922 Damazio José da
Silvas/ - Trabalhador Diarista referencio C.
57,649-7.935 - João Manoel da
Conceição - Trabalhador Limpesa Urbaça Diarista ref. 111.
59.31-5,155 - Paulo do Vale Paula Trabayha dor Diarist referencia B.
59.522-5.932 - José Vieira da Silvas, - Trabalhador Diarista referencia C.
66.295-4.952 -- Antonio Francisco
de Andrade Filho - Mec. C. Aut.
p. P.
60.289-3.052 - Azair Silvav - Vigilante classe E.
60.567-6.935 - Silvio Inácio Martins - Trabalhador Limpeza Urbana
Diarista ref. C.
60.785-5.155 - Rito Antonio Fernanda"( - Vigia - padrão D.
61.428-5.939 - Sebastião Moreira
Fortes - Trabalhador Limpesa Urbana
Diarista ref. 111
61.820 - 1.115- Maria de Nazareth
da Gama e Abreu - Datilografo classe

01.010 OFICIAL (Seção 11)
64.985-5.851- - Armando Rodrigues
Aveiro - Trabalhador Diarista • mica
renda B.
65.024-4.930 - Miguel de Amaral.
Trabalhador Diarista referencia C.
65.136-3.9e
Donato Coelho Belo
Trabalhador Diadista referência 13.
• 67.745 - 9.851 - Argemiro.Correia
- Trabalhado' Diarista referencia E

-
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67.838 - 5.555 - Osvaldo Corrêa 'Fiscal - 'até/ar - faz saber 'que
doa Santos - Trabalhador Diarista re- neste local foi executa-da, digo consferencia B.
truída unia - subdivisão de Madeira
- 218.378 - 6.670 - FEDERAL - para fins comerciais, pelo que ordena
a sua legalização, sob pena de
Etelvvino José._ele Santana - Guarda
multa de Cr$ 500,00; noa Varinos da
Sanitário classe E.
222.662-7.962 - Federal - lulas
N. 329 - André Carlos Abraao
de Farias - Servente classe D.
- Rua p
de Albuquerque núReassumam o exerciam, a vista mero 223onapilio
- O Delega-do Fiscal da
do laudo médico.
22. 2 Circunacrição Fiscal - Méiev
- faz saber que S ueste prédio catada
•
sendo executadas obras de construção de um barracão, sem a devida licença. pelo que ordena o embargo
cia referido construção, ordenando a
sua' paralisação imediata, sob pena
cie 'multa de Cr$ 900,0.0 (novecentos
320 - Terelinha Gianete Gior- cruzeiros) nos termos da Lei,
C2partamento de Fiscalização N.- Rua
N. 330 - André Carlos Abraão
Raul Barroso, 75 - O Delegado Fiscal da 32.2 .C. P. Méler - - Rua Po•mpilio de Albuquerque núDelegacias Fiscais • •
faz saber q ue neste - prédio estão erre- mero 223 - O Delegado Fiscal da
Em 20 de povembro de 1950
catando obras de reforma, e sub.sti- 22. 4Circunscrição Fiscal - Malar
tuições sem a respectiva -licença, em - faz saber ema neste local estão
Editais:
N. 313 - António Pereira Cardoso .desacardo com o art. '73 do Decreto censtrilinda sem 'a devida licença
- lana Dois de Fevereiro, 171 fundas 6.000 de 1-7-37, pelo que ordena -a um barracão. pelo gee ordena a sua
paralisação imediata.. sob pena legalização, sala pena de multa de
- O Delegado .Fiscal da 22.4 O, F. rua
Cr$ 560.00 (quinhentos °machoa) e
Méler - faz aaber que neste imóvel de ' muita de Cr$ '500.00.- .•
•
N.•
321 . - -,Terezinha Gianete Olor- marca o prazo de 10 (dez) dias.
foram executadas ' obras de modificano
rua
Raul
Barroso,75
O
DeN. 331 - Espólio de Carlos Abraão
ções sem a, respectiva licença, contra legado Placai da 22.4
C. F. faz saber - representado por sua inveatario art. 73 do Decreto 6.000 de 7 de
que
haste
prédio
estão
sendo
executaante
Nadina Abraão - rua Perjulho de 37. pelo que ordena a sua
Obras de reforma e 'Substituição, riam/buo n. 357 --a O Delegado Fislegalização, sob nana de multa de Cra das
a respectiva licença, pelo que or- cal da 22. 4 Circunscrição Ficai ---•
500.00 nos têrmos da Lei e marca o sem
dena a sua legalização: sob pena- ele Meier - faz saber que neste focai
prazo de 10 dias.
de Ca$ 5E0.00 e marca o prazo está sendo construido nos fundas,
-314 • - Osvaldo de Morais - Rua multa
10 dias.
uma dependência, sem a devida 11Dr. Paulo cie Araújo. .194 - O De- de.N.
322
- José elos Santos - Rua' cança pelo que ordena o embargo
legado Fiscal da 22." C. F. Méler - Paraguai. 145
casa
VII
O
Delefaz saber 'que neste local estão consa gado Fiscal da 22.4 C, F. Méier - da referida obra, sob pena de multa
de Cr$ 900,00 (navecentos eruaelras,
truindo um prédio sem licença. consaber que neste prédio foram nos termos da Lei.
tra ' o disposto no art. 73 do Decreto faz
Instaladas
sem
licença
uma
instala6.000, de 1-7-37. pelo que ordena o ção mecanica.- pelo que determina a
N. 332 - Espólio de Carlos Abraaa
embargo das referidas obras determi- ara paralisação imediata, sob pena - -representado peia sua thiventarinando adia paralisação imediata, de multa de Cr$ 600.00.
ante - Nadinha Abraão - O Dalaarsob pena de Cr$ 900.00. nas termos
N. 323 - José aos Santos - Rua do Fiscal da 22. 8Circunscrição
da Lei.
Paraguai.
145,
casa
VII - O Dele- cal - Méier - faz saber que neste
N. 315 - G.svaleio - ele Morais Fiscal da 22.2 C. F. Main - local estão construindo nas fanares,
Rua Dr. Paulo de Araújo, 194 -- O gado
faz -saber que neste local for assenta- tara dependência, sem licença, pelo
Delegado Fiscal da 22.4 C. F. Méler da
uma instalação mecânica sem a que ordena a sua legalização,' sob
faz saber que neste lacal, estão Coaslicença. pelo que ordena a saia pena de multa de Cr$ 500.00 (Mdtinindo sem a devida licença - um pre- devida
sol> pena de. multa de Cr$ nhentas crina:laca) nos ténues da Lei
cito, contra o disposto no art. 73. do legalização,
e marca o prazo de 10 dias.
e moral o prazo d .e 10 (ci•ez") dias.
Decreto 6.000 de 1-7-37. pelo . que or- 500.00
N. 324 - Guerhio Santos - Rua
N. 333 - Lu:s Carvalho - Rua
dena a sua legalização, sob pena de Maria
Antônio - 14.5 e 153 - O Dele- Sousa Aguiar n. 14 - O Delegado
multa de Cr$ 500.00 nos termos
gado
Fiscal
cia
22.2
C.
F.
Méier
Pia.:cal da 22. 2 Circunscrição Fiscal
lei e• marca o prazo de 10 dias.
saber que • o proprietário deste - Méier --a faz saber que neate préN. 316 - Manuel Bastes, rep. pelo -Ias
Imóvel
não
ctunpriu
a
intimação
núdio catão construindo sem a devida
r Clarêncio ele Oliyeara
seu procurado
092-052' de 27-6-50. que deter- licença, obras de reforma. pelo que
Costa - Rua Monteiro da Luz. 177 mero
minava
a
construir
muro
no
terreno
- ca Delegado Fiscal da 22. 2 C. F. de sua propriedade. pelo que ordena ordena o embargo das referidas
Méler - faz saber que o proprietário o cumprimento da referida intimação obras, sob pena de multa de
deste imóvel não cumpriu a intima- sob pena de multa de Cr$ 500.00, e Cr$ 900.00 (ncvecentos cruzeiros), nos '
têrmos da Lei, e determina a suo.
ção 972-418 de 4-5-49, que deterini- marca o prazo de 10 dias.
par alização ias enlata .
na,va mediante prévia licença consN. 325 - Guarita, Santoro R. -N. 324 - Luis Carvalho - Rua
truir passeio fronteiro ao Imóvel aci- Ramallm Ortigão É. 15 - O Delema. pelo Mie Ordena a legalização do gado Fiscal da 22. 8 Circunscrição Sousa Aguiar n. 14 - O Delegado
cumprimento a referida intimação, de Fiscalização - Méier - faz sa- Fiscal da 22." Circunscrição
sob pena de multa. de Cr$ 500.00. e ber que o proprietário "deste .préd:o --- ' Main - faz saber que es-tão execuaando obras de referiam sem a deinoves o prazo de 10 dias,
não cumpriu a intimaçáo n. .093-052 vida licença, pelo que ordena a sua
N. 317 - Manuel Matos represen- de 27 de -junho de 1950, que orde-.• legalização sob pena de multa oe
tado -pelo seu procurador Cla•rêncio nava no prazo -da' 30 (trinta) dias, Cr$ 500.00 (gim-Mentos cruzeiros) e
de Oliveira Costa - Rua Monteiro a construir passeio frontaino ao imó- marca o prazo cie 10 (dez) dias.
da Luz 1'17 - O Delegado Fia-cal da vel sito à rua Maria Antonla- núN. 335 - Antônio Martins Bana
22.2 C. F. Maar. faz saber que o meros 145-153. pelo que ordena . o tique - Rua Vilela Tavares numeproprietário deste ,imóvel não cum- cumprimento, cia refcrida intimação. ro 331 - O Delegado Fiscal da 22.8
priu a intimação n.c - 073-418 de 4 de sob pena de multa de Cr$ 500,00 Circunscrição Fiscal
Méier maio de 1949.. gaze determinava cons- (quinhentas cruzeiros) nos • termos saber que nasce local foi aberto um
truir- muro no local acima, pelo que da Lei.
vão de porta, sem a devida licença,
ordena o eumpitimento da referida
N. 326 - EU da Cunha Ferreira pelo que ordena a sua legalização,
intimação. Sob pena de Cr$ - 500.00, e - Rua Bu•eno de -Paiva n, 126 - sob pena de multa de Cr$ 500.00 Iro:marca o prazo de 10 dias.
O Delegado Fiscal da 22. 2 Circulas- nhentoo cruzeiros e marca o prazo
N. 318 - Terezinha dianete Giorno calção Fiscal - arder - faz saber de 10 (dez) dias.
-. Rua Raul Barroso. 73 - O Dele- que neste prédio estão executando
N. 336 -- Poti Figueiredo Casta
gado Fiscal ela 22.2 C. F. Méler - obras de reforma, sem a devida li- - Rua Damisio Fernandes a. 269
foz saber que neste prédio e-stão sen- cença, 'pelo que arde-na o . embargo
Delegado Fiscal da 22. 4 Circunado executadas sein a devida licença das referida obras determinando a calção Fiscal - Méler - faz saper
obras
ele
reforma
e
modificações.
pelo
sua paralisação imediata. scb pena
neste prédio estão sendo executa62.829 - 2.048 - Orle/ Acioli
que ordena o embargo das mesmas. de multa de Cr$ 900.00 (novecentos que
das 'obras sem a necessária prorroCarvalho - Vigilante classe E.
determinando
a
sua
paralisação
imeeruzeitos), nos termos da Lei.
Juranclir Rodriguas
gação de licença. em das:sei:hada) cone
, 62.891=-4.851
s.0i) . pena de multa ele Cr$ ....
de Scusa - Trabalhador Diarista re- diata.
N. 327 - Eli da Cunha Ferreira o art. 73 do (Decreto 6.000 de 1 oe
900.00.
nos
tarmos
da
Lei.
ferencia B.
•
- Rua Bueno cie Paiva a. 126 - O julho de 1937, pelo que orada: o
63.381-5.905 - Joreelino Rodrigues N. 319 - Terezialha Gianete Gior- ; Delegado Placai -da -2. 4 Cireunaeri- embargo das referidas obras deterMendes - Trabalhador Diarista refe- no - Rua Raul Barroso, 73 - O ÇãO . Fiscal - Méler - faz saber que minando -a sua paralisação imed:ata
Delegado Fiscal da 33. 4 C. F. Nadar
rência B.
pena de multa cie 'Cr$ 900.00 (nofaz. saber que neste prédio estão neste local estão executando obras acb
, 64.030-4.930 - Célio Gomes Mar- !sem a devida licença, pelo que or- vecentos cruzeiros) nos térmos eia
executando
obras
de
reforma
e
motins Trabalhador Diarista rd-enla legalização., sob pena de mui- Lei.
difica ções. sem a reapectiva licença. dena
eia C.
N. 337 - Poti Figueiredo Costa de Cr$ 500.00 (quinhentos cruzei64.733-8.936 - Jorge da Silva - contra o citara/ato no art. 73 . do De- ;ta
Rua Diontsai Fernandes n. 266 Trabalhador Limpesa Urbana Diaris- creto n: i.000 de 1-7-37. pelo que or- vos) nost &moa da lei.
N. 328 - Uilson Cardoso - Rua O Delegado Fiscal da 22. 4 encenadena a sua legalização, sob pena de
ta referencia C.
Reassumnin o exercido à vista multa de Cr$ 500.00. e marca ta prazo Dois de Fevereiro n. 21-C - O De- calção Fiscal - Méier - faz sabor
, legado Fiara: da. 22. 8 Cirearaseriaão que neste prédio est.ão executando
'de 10 diria.
do laudo médico.
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N. 4.113.328 - Rua Limites san.
obaas de reforma sem a necessária de 1 de de 1927, pelo que ordena - O Delegado Fiscal da 22. 0 CirN. 4.419.698 - Eetrada do Ra-ade- cunscrição Fiscal - .Méler - faz
prorrb gaça a , em desacordo ciam o Q embargo das referidas obras,
29.
artigo 73 da D2CIE1- 0 6.000. de 1 de term!nanclo a sua paraliz . ação :me- saber que êste escritório de correta- irrigo,
Travessa Todo
gem de imóvel, no qual foi instalado N. 4.419.829
julho de 1937. pelo que determina diata, sob pena de multa de
Afonso,
21.
tio
local
acima,
acha-se
funcionan.nu
paarraaação,
aula
pena
de
mul•
Cr$ 900.00 (novecentas cruzeirOS.,, noa
N. 4.404.760 - Rua Conseliera
ta cie Cr$ 500,00 (quinhentes cruzei- tênraa da Lei e marca o prazo de do sem o necessário alvará de licença
para
localização,
pelo
que
ordena
ros( nas termos da Lai e maaca
diniqueira, 322.33 2.
10 (dez) dias.
peaao de 10 .dez s dias.
N. 347 - Carlinda Rangel de Vos- a atra interdição. até a sua legaliza'
N. 4.408.167 - Rua Figueiredo d5-a.N. 338 -- Jea d Vicente de Queirós. celas - Rua Gustavo Gama n. 15 ção. e marca o prazo de 8 (oito) galbãesa- 32.
laasaa - Rua Jaaquim Mêier •nú- - O Delegado- Fiscal ein .22. a Cir- dias.
N. 4.416.533 - Rua Sacadura Caniero 479 -- O Delegado Fiscal da cunserieto Fiscal - Melei( - faz
N. 349 - NéLson Campos de Ra- Uai. 163.
sanção Fiscal - Melar saber que neste local estão sendo senda - Rua Dias da Cruz . a. '752 N. 4.418.578 - Rua Assis Pueno,
-- faz eaber que neste prédio estão executadas claras de reforma sem - O Delegado Fiscal da 22." Cir- 25 casa XVI.
S S em a necessaria a necessária licença, pelo que or- cunacrção Fiscal - Méier - faz saN. 4.419.528 - Rua Barão de São
exeeu;.anci C
adOl , corara o art. 73 da Decre- dena o embargo das referidas obras, ber que neste local foi instalado um Pélix, 25.
N. 4.416.127 - Rua da Alfantlaget,
:o 6.0a0 de 1 de julho de 1937, pelo determinando a sua legalização imecensultario dentário sem o respec- 285.
raie araena. o embargo das referidas diata. sob pena de multa de
N. 4:419.555 - Avenida N. S. de
detanninando a sua paraliza- Cr$ 503.00 iquinhentos cruzeireS) tivo andra de licença para localizaeao imediata aci) pena de multa de nos termos da lei e marca e pau) cão pelo que ordena a sua legali- Co pacabana. 986.
N. 4.404.137 ,- Rua Buarde de Mazação, determinando assim. a sua
Cr$ 000.10 (neve:-entoa cruzeiros) nos de 10 !dez) dias.
teemas da Lei,
.N. 348 - Pealcles Luraria Costa interdição, marcando o prazo de 8 cedo, 44 apto. 30 2. Rua Alice, lo'ao; 26,
N. 4.404.391 -a.
N. 339 - José Vicente da Queirós - Rua Barão de Bom Retiro n. 652 (oito) dias.
27 e. 28.
nina -- Rua Joaquim melar u. 479
N. 4.407.297 -- Rua Real Grandeza,
- O Delegada Fiscal da 42." Cir183 casa I.
min reação Fiscal - Maier - faz saN 4.408.287 -- - Avenida Atlântiaa,
ber que neste. local estão senda exe4-A.
434-13
eCtadaS obras sem a devida prorroN. 4.408.582 - Rua Azevedo Pigação de licença_ pelo que ordena
menta], 6 auto. 31.
a aagalização, aob pena de multa
N. 4.409.908 - Rue. Oliveira Brasa,
de Cr$ 500.08 iquínlientas cruzeiros)
Ratificação
de
publicação:
icta 16.
nas rermos da Lei e marca o prazo oe
Serviço de Expediente
Portaria n.° 1.340 - Expediente de 1 N. 4.410.301 - Rua Voluntários cla
20 (dez) dias.
dezembro de 1950.
'Pátria. 139 auto. 70:3.
N. 340 - Arara Correia Borges Expediam?. de 13 de janeiro de 1950 9. de
O Secretário Geral de- Educação c
Na 4.412.024 - Rua Frei Caneca,
- Rua Pah:o Luz (a. 110 - O DeATOS DO SECRETÁRIO
Cultura nos têrmos do art. 25 das 55. 95-A e 97
1
?toado Fiscal da 22. a Circunescriçào
Instruções n.° 2, de 27 de outubro
N. 4.414.138 - Rua Riachuelo. 373.
PORTARIAS DE Ve DE I ANEDIO
Fiscal - Melar - faz saber que nesda. 1950, resolve designar o professor
N. 4.417.421 - Rua Assis 131(eno.
te :ceai foram excautaelas obras - cie
N. 85:
ele ensino técnico pd. O - Carlos 25 casa X.
raferma -sem a devida licença, soo
Secretário
Geral
cie
Educação
el
Flexa Ribeiro - matricula 67.140,
O
N. 4.417.522 - Pua, D. Saba • tido
pena de multa de Cr$ 520;00 (qui- Cultura resolve designar para o De- :rara lecionar Historia da Arte e Es- Leme, 280 -- apto. 201 e 203
nhentos cruzeiros), e marca o pra- partamento de Difusão Cultural o bi-! tética do Instituto Municipal de Belas
N. 4.418.177 - Avenida Atlaarden.,
•
zo de 10 (clez) dias,
bliotecário auxiliar al. E' Fernanda Artes.
4.002.
N. 341 - Cari Rein: ida Herman Santa Rosa de Macedo - matriculai
N. 4.418.494 - Rua Sousa fama.
Herinee - Rua Domingas Freire MI- 60.671.
37
mero 20 - O Delegado Pascal dá 22.'
3epartamento de Prédios
N. 4.418.703 -'Rua do Re s: enda. 187.
N. 86:
Crraun.scrição Fiedal - Merer - faz
O Secretário Geral de Educação e!
e Aparelhamentos Escolares 24.N. 4..408 705 - Rua Aseis Ra' no,
saber que neste prédio, foram exe- Cultura resolve designar para Decuradas abras sem a drvida licença. partamento de Educação Primária e)
N. 4.418.712 -- Rua Camarim), 17.
pe_o que ordena a legalização da re- trabalhador Corista ref. B - Eula-1 Expediente de 12 de janeiro de 1951
N, 4.418.737 - Rim Adila. 1.
ferida obras, scb pena de multa de lia Rodrigues Silva - matricula na-1
N.
4.418.915 - Pazanda da Parra
Boletim n.° 6
Cr$ 500.00 (quinhentos cruzeiros) e mero 68.623.
-- Gávea.
DESPACHOS DO, DIRETOR
marca o prazo cie• 10 (dez) das.
82:N?. . 4.418.945 - Rua Barata P.ibaian
. N. 87:
O Secretário Geral de EduCação e
Escala de Licença-prêmio. de actirdo
N. 342 - Amado Pearoso Pascoa
N. 4.418.947 - Rua. Dr. Júlio aYoni,
- Rua Maranhão n. 17 - O De- Cultura resolve designar para o De- com o decreto n.° 10..150. de 23-1-950. 343.
Alijara Pedro Guarnelli, Trabalha' legado Fiscal da 22. Circunscrição partamento' de Saúde Escolar o tra4.419.941 - Rua Laurinda SanFiscal - Melar - taz saber que nes- balhador Diarista ref. B - Corina dor, padrão E. matricula 8.172: Pe- N.Lobo.
238. 2434 e 326.
te prédio foaani executadas obras de Cavalcanti Silva - matrícula 68.644. ríodo base da licença: 1-1-45 a 3.3-12 i...,
1\7
„,t.0
a0 3p
4419362
- Rua Santa Claro.
de 1949; periodo da licença 1-3- a
ins talações de cinema sem a devida
DESPACHOS DO SECRETÁRIO
31-5-51.
Prazo
3
meses.
licença. pelo que cedena a sua le31 4.419
1,0
60 4
9 -Rua
Rodolfo Da')Guilvo de Araujo - Margarida de
.Procesao n.° 3.301,200-50),
gajzaçãa sob pena de multa ae
Alcides Teixeira, Gráfico, classe H.
Cr$ 500 00 '1 quinhentos eruze.ros) nos Sousa - João Eulalio d.a Silva Reis.
N. 4.419.495 - Rua Júlio de CoeU
géminos eia Lei, e marca o prazo de - Indefiro. por falta de amparo le- matricula n» 8.258. Período base da "' n, . 34 noto 204.
gal.
licença: 4-3-43 a 1.3-48; 'aedo:10 da
10 (dez) dias.
N. 4.419 755 - IR135 Sa. Parre i ra. 24.
Construtora Imobiliária 91ves de lieenaa 1-3 a 31-5-51.. - Prazo: 3
N. 343 - Geriaro Scudieri - Rua
N.
4 410 74o - Ran Pa r5iso, 72.
Oliveira
Farraira
Ltda.
-Autorizo.
Processo
n.
o 1.035.549-50).
Doas da Cruz ris. 538 e 596 - O DeN. 4 410 a52 - Rua Sousa Lana.
legado 'Placai dá 22. a Cireunscriçab
r49:2:54.,.a9n22t1.o, nrn
Faseai' - Méier - faz saber que nesN
419.914 -- Rua do Catata. ,a0,
te aédio foram eXecutadas obras
de smuro de 'frente sena a respectiva
NÍ, 419.964 - Rua Ponseca Gulinalicença, pelo que oreama a sua legalização, sob pena de multa de
N 4 .490 075 - Ru a Buarepia
Cr$ 500.00 (quinhentos cruzeiros.) e
ds-nedo.
N . a aao 007 - Rua Ruben, Dario,
marca o prazo de 10 ((dez) dias.
N. 4.302.093-50 - unao Braaatara
° . rvico de Exnediente
N. 344 - Manuel Correia Martins
c:c Compositores - Indeferido, nos (fie- la a 10-A
4 59 (‘)1 149 - Rua Voluntár'oa da
- Rua Barão do Bom Retiro n.. 184 Expediente de 13 de janeiro de :951 mos dos pareceres.
- casa 1 - O Delegado Fiscal da
- Boletim N. 275
-Dia
12
N 4 490 238 - Rua Miranda Val22. , Circunscrição Fiscal - Meter
DESPACHOS' DO SECRETARIO
- faz saber que o estabelecimento
N. 4.315.948-50 - Bar Maciel Lide. eer de 11
GERAL
- Restitua-se, em tèrmos.
N. 4.490 283 - Rua Monte Meara,
comercial situado no kcal acima
li :1.
acua-se funcionando sem o respecDia 10
Arrecada
tão
4 4 16' 92:1 - Pua RepdhlOal da
tivo alvará de licença . para localizaN. 4.506.207-50 - Aida Forhio CinA Prefeitura arrecadou, /106 dia , O .ea ao . aa;r1 --fn 401
ção. peio que ordena a sua legalizaN 4 4 17.714 - Rua Alvaro Reme.',
trão - Aprovo. Ao DRD,
ção e marca o prazo de 8 dias.
e 10 do corrente pelos diversos diaira
tos de arrecadação as quantias de 93 e 100.
N. 345 - Francisco de Oliveira Dia 11
Cr$ 7.120.478.50 e Cr$ 8.623.287.50.
Rua Dias da Cruz - esquina de CeieN. 4.004.267-5(1 - Sociedade Copectivamente.
fana de Almeida - O Delegado PisDepartamento da Renda
Dispendeu em pagamento de P rs
ca. da 22." Circunscrição Fiscal - mercial Agro-Pecuária Ltda. - Não
Imobiliária
-scatI,merildvonsac1U,der - faz saber os mais fios frau- tendo sido incerpõato, recurso, nada
tados, Cr$ 1.573.755 10 e Cr$
tereos a êste imovel foram rampados há que deferir.
Expediente
de
10 de janeiro de 1950
N. 4..308.777-50 - Valdir da tartaz 834.663,70 respectivamente.
s,m licença, pelo que ordena a legaliLoureiro
aRestitua-se,
em,
tênnos.
DESPACHOS
DO DIRETOR
zação do referido ranapamentad. sob
N. 4.311.666-50 - Cecilia Lourenço
pena de multa de Cr$ 500.00 (qui- Fernandes
Processos
diversos:
- Mantenho o ato.
nnaraca; cruzeircs) e- marca o prazo N. 4.417.453-50
Serviço de Otrrespondência
N. 5.946-50 - Carmen Santos DuItalcable
Sarvizi
cie 10 (dez) dias.
mont - Rua Joana Angélica n. 192.
N. 340 - Carlinda Rangel de Vas- Cablografici Rádotelegrafici e Radio- Face aos esclarecimentos prestados
ca: aarlos - Rua Gustavo Gama tiú- eletnaci Saciará per Azioni - Idem..
pelo 3-RI. torno sem efeito as deciProcessos em Exigência
N. 4.318.217-50 - Seabra, Indúsno- .0 15 - Delegado Fiscal da tria
sões anteriores, para determinar preN. 4.403.278 - Ladeira do Barro- valeça para o imóvel o vt de Cr$
22." C.rcunserição Fiscal - Melar Idem.e Comércio de Velas Ltda. - so;
136.
307.920.00, no exercício de 1950 e o
- Faz saber que neste local estão N. 4.514.5364-50 - Rubens Martins
Na 4.412.668 - Rua Miranda Vai- de Cr$ 358.200,00, a partir do coremeratendo, digo. estão send
o . exe- Pereira - Levanto a P.eremPO5.0(
verde, 11.
rente.
curadas obras de reforma. contra o
N. 4.500.458-51 - Clamara Vilela
N. 4.413.168 - Rua Baronesa do
N. 4.628.660-50 - Olinda Moreira
drsnfist,n no art. 73 do Decreta 6.0110 avanental
- Idem.
Engenho Novo, 90-A loja.
Gonçalves o seu marido - Rua Júlio

SECRETARIA- GERAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA

E..- C."'FRETARIA GERAL
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do Carmo n - Anote-se a exo- refirM0 em parte 4adespacho de 1 de
neração a q ao refere a Lei 119-48. ' dezembro-de 1950„ da Corais-sã° 'de Ari:raramente de Aluguéis, e asma sem
a partir de 949, para o lani5vel
cato sob o . 124.586. 11 da00910
efeito o despacho de 19 ,dta-dezembro
cobrança da taxas de água e mediai. de- 1950 do Sr Chefe do 3-11.1., pata
N. 4.630. • 5-50 •-- Rocha Miranda fixar em Cri 138.000,00 o valor iaFilhos Cia. Ltda. - Rua Barão de cativo anual do galpão e determinai
.0/ladra 04:tr.°, junto e depoi do
s a 'inclusão do Imóvel, nos térmes
predio n. -A - Face ao parecer Deereto-lei'n. 157„ de 31 de dezembro.
do Sr. Ca e do 1-RI, determino, a de 1037 Pelo vt de Cr$' .150.600,00
retificação o vt a partir de 11946, assim discriminado:
para os va xes abaixo trainscritoo:
Cr$
1946 s. 1.948 ..... . .,..• Cr$ 1.200.4000,00 Galpão . . .....
.1328.000,00
1949 e 1950i
Cr$ 1.400.000,00 Apart. .
..... „. ..... "-12.600,00
N. 702-50.
4.688
-f- -Pedra ~rir Expediente de 11 de Sentira de..1951
Barbosa -1 Rua Miguel Ferreira. Retifique-se para Cr$- 32.500,00 O Vt
Processos diversos. . .
do imeyel inscrito sob e n. 554,925,
N. 4.000.928-50 ,- Carlos Tagjor'
,?.
no exercida de 1949. •
Da FonSeeil Cesta e Albano atua
N. 4.600.605-SI - Faitz- da Car- Guise • - Largo do Machado n. a.
valho Se idt - Rua Conde de traja, - Indeferido. Arbitramento. proicedide
n. • 13. - Anote-se a isençao, a par- • reqtrerimenao lo lotatárie tem apête
tir do coreiite exerc"olo, nos ,itérmos legal nc 1 1.0, art. 4.° do-Decretoda Lei n. 550 de 1950.
lel n, 9.669, d.e 29-846, não havendo
N. 4.132a.722-50 - Manuel das San- assira, fr que considerar.
tos - /1. AquirI n. 119. a
N. 4.020.375-50 - akailas Pelai-net
N. 4.6 1.330-50- 'Deo/anda da & Irenãos - Avenida 'João Ritieleo
Costa P
- RuaIta-quirl; lote 298. na. 414, 416 .a 418. - Mantenho .o
N. 4, .110-50 •-•-- Joaquim Rossi despacha de '15-9-50 que determinou
Campeara - Rua Marquês de Pombal a.inclusao de terreno 'conial
tukio. Pelos
s
:- lotes 7 a> 13 do P. A. 12.458,
nanido 67.
•
a partir
N. 4..85.$1$0 a.- -.7osé'itivea. da de 1919 Mac o parecer do' Sr. Chefe
Silva "- Rua Sargento Aquino ntlr do '1-11.1.
mero 4S3.
1
N. 4:633.579-50 e 4. .633,599-50 N. 4 .035.599 -50 - Antônio Lou- Djalina José de Oliveira e Ivan". Alranço Pi ir - Rua Pereira Pinto ves - 'Rua Pereira da Costa n.
número 3.
aliara 101 e n. 62, apart. 101. N. 4.6 7. 61-50 - José ~riamo Pape. aos esclarecimentos prestadas
de Mira da - Rim General..UrquIza pelo Sr. Inspetor Revisor, doa em
ri. 16, eart. 301.
parte, previmenie à reclamação, para
N. 4,637.525-50 a-- Hélte Pereira lixar em Cr$ 10.200,00. O valor ;ocaItodriguta - Rua Gustavo Sampaio tive anual de cada um dos-mencionan. 144, apart.'401.
dos apiírtamentoo térreos.
f
N. 4.038.716-50 - .Aritônie José dei .N. "4..634.410-50- Banco 'HipoteAlmeidaRua Itauba n. 230.
cikaio Lar Brasileiro- Rua' TendeiN. 4.638.819-50
- Nelson. Galgai- ros, junto e depois do • n. 280. - A
rat
ves DI - Rua Marquês de Queluz vista do parecer. do Sr. Chefe do
neine 41.
1-R.I., retifique-se o vi do imóvel
N. 4.639.500-50 -' Dulce t'de Aze- inscrito sob O. n:'• 304,445, a. partia
vedo Westhalen e eutros .- Rua Man- de, 1945. dá 'seguinte forma:''
senborlMoehon, lotes ns. 24 e 25, de
Cai
1945 a 1947 •
1.500.4300;30
' quadra 4. 1
N. .639.783-50. - Antônio Veiga 1948 ,
1.800.00090
Pedr a - Rua Cândido Clafree nú- 1949 e 1950
2.600.00090
mero 8.
N. 4.631.306-50- - Manuel Bento
- ertifiquem-se:
da, Costa- - Rua nidifico da Rocha
N. 4.632.046-50
Tiete de Pa- ns. 120 e 180. - Certifique-se.
péis I da. - Rua Cacharebt n. 654. N. 4.637429-50 -- Raimundo dos
--oe aos eialarecimentos agora Santos Braga - Estrada Santa Cruz
pres. dos pelo Sr. Chefe do 3-11,I. p. 1.260. - Certifique-se.
i

liar' de Médico extranumetárir
inensalista referiSnaia " E"
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Dia 11 de janeiro de 1951
Maria José Mamados Machado

Elizio.Dlogenes
- 1.051.200-50) {Proc.
68.021. nesta data apre- Aprova.
2.. Publique-se.
sentado n esta Secretarie Gerei.
Escala de Licença-prêmio orgaParlaria to 78:
nizada de aeieede com os artigos
O Seicreterlo Geral de, Saúde e 13.0
e 9.° do Decreto I1P 10.150, de
Assistência: Resolve Designar vedó janeiro do 1950. do Exmo.
ro ter exercício TO' Depertarnento 23
Sr.
Prefeito.
de Assistência Hesoitaler. o Anal-.
José Marcondes Mediada
liar de Médica extranprierário -.Maria
.Enfermeiro classe "II" - ma.
inernsaliSta refeeên.cia E" - Weide
n.o 17.267:
josê Maurício Lisboa Lima - mada licença': 3 meses.
tritsula.n.° 68.609, peeta elata-apre-' • Prazo
Período de licença: .5 de marco
sentadcen este Seeretriela Gerei.
a 4 de junho do 1951.
Portaria '0›... 79: •
Período que serviu de base à
• O Secretário .Geral de Saúde e conceesão
da licença: 1 de janeiro
eessietêncle: Reeolve.. Designar pa-' de 1941 a 30
de dezembro de 1943.
ra ler exerciam no :Departamente* Tarcilio Martins
de Azevedo Assietéricia linepitalar.. o Atai- (Proc. ao G.03-8,398-50)
- 1.
liar (fp . Médico eetratLuinerária. Aprove. 2. Publique-e.
niensalista refeeencee
E"
'Eseala de Licença-prémio orgaAnézio llodrigues Semeies e- matrí- nizada
ecerele com os artigos
cula p.°
nesta' data porre 8.0 e 9.° do
•tio Decreto n.° 10.150. de
sentado a esta Secretaria Geeee.
23-do ,janeiro de 1950, do Ermo.
. Portaria' T1 P.
Prefeito.
O Secretário' .0er-81 .de , Saúde .ê Sr.Tardia)
de AZeVed0
Assistência:e Resolve Designar aa- AltrAWIrire alertais
" .(4" --,' Q. E.
ra ter cx'ei'CIcic tio Depaetemento do M. E. CIURSts
S. .
de Tuberculose., o Técnico do reebarateei() ceasse anlarbe - Prazo d o licença : O me-ens.
Devei& 'Cesta - mat. p.e 68 .588,.
P er iodos : •
,nesta data apresentado &esta sp.-' 1.. 0 'Período: 1 de' feacreiro a 31
treteries. Geral.
.
de ma no de 1951. Portaria riP 82: . •
2.0 Período: 1 do maio a 30 de
O Secretário °ceai' de, Saúde. e, junho de 1951.
A.ssietência: Resolve Designar
3.° .Período : 1 de agdolo a 30,
ra ter 'exeralcio. no Danadamente de setembro de 1951.
de A..stastência-•Ilea.oitalar. o Auxi- Período (Me .Mtrvitt de base
liar' d - Médico exteantimeaárao concessão da liceersti : 27 de atd,-:to
menealista, referência " E" '- de 1230 a 23 de 'agasto de 1940.
Carlos ..Néponniceno
matrícula
(Joeirado de Moraes ((4. P. nún•P 68.619, neste data epresentedo mero 10.260-50) - Relevo" a mula
a esta Secretaria • Gerei.
ta, de :aeOrdo com o parecer du
artamento de higiene.
Perlaria eP
ilkingten Brothers (Breai]) LiO Seeretário Geral, de, Saúde e mited
. G . 043 . 179-50) Aseistência: Resolve Designar 'Pa- JOrto doPra°
(Proe ; 1.759,21m
ra ter eeeeeicio no Departamento de 1950)Oliveira
- Esmeralda Alves er C:a.
de Assistência Hospitalar. o Far- (leroc. 0010.461-5.0)
M.a a , emacêutico classe "R". interino - libo a malta, de acardo -com
o narecusa Eimira Ca.stre 'Neile - recer do Deeartantento de higiene.
mat. n.o e8.578, neeta data. apre.
uniu/fie a esta Seceetaria.,Gerel.
Dia 12 de janeilai de 195/
• Portaria -nP .84:
781 de 25 de Seteiebro
Ofício
O Secretário Gera! de &lede' e itle 1950 n.o
do Hospital Sanatório. Sila
Assistência: Resolve DeSignar pa- Sei:metia°
. 0.034 ,261-50)
ra lar exercício no Dereartemento 1-. Aprovo.(Prep
2.
Publique-se.
de Assistência Rosiiitelar, o Auxi- Escala do Licença-prêmio orgaliar,Médio° extranuireerápio nizada
adiado com. os artigos
mensalista referencia
E' e- 8.0 e 9.0.de
do Derreto, n.o 10.150 de
.,
.DE.
Luís Spina .mat. n;o - 68.626, 23
janeiro do 1950. do Ermo.
nage data apresentado ,A esta - Se- Sr. de
Prefeito.
cretaria Cloral.Maria Madaleita da Silva . - Trabalhador padrão "G" - matrícula
-Portaria n.o 85:I Serviço de Expediente.
baia
ne'.
,G8.6:33,--"nestá date apre-sentarlo. a • O Secretário Gerei . deeSailde - ei
esta Sec,retnria Geral.
Assistência: Resolve , Designar pa- i Prazo de licença : 3 meses.
I
,. . ,
Pottalea n.o 74:
ra ter exerdein no Denartainente Período da 'keine: 15 de jaE,. pediento aleMi
13 deetaneire
de
ri O Seeretário
Geral de Sido e de A.ssestência Hoeeitalare ei : Auxi- neiro a 15 de abril de 195i. ,
Asei têneett: Resolve Dei
sgnei pa- liar de M edico e xtranuerárie
1 Período que serviu de base ir .
rri
r. exerceelo no •Depertemento mensalista referêticie , 4 E '" •n• concessão da licenoa: • 1 de cedia
ATOS 'DO SECRETAO*0 GERAL re
de Assistencia Hospitalar, o Auxi- -Fernando Nog ueira de Sousa' a- bro de 1943 a 28 de seternero d••
•
liar dg Medico extra:numerário mat. ao 68.62'2 peste data a re.; 1948
Dia 10 de janeiro pe 1951
Ofício n.o 18 de 10 de inneire
mensalista referência " E" - sentado a esta Si*eretaria Geea
I Portaria n.o 71:
de
1954
do
D.
A..11.
(Peoce.ssi.
Válter
Luis
Baccarini
matiePoetaria n.o 86
O Secretário Gerai.' de, Saúde e
.001 .340-51) - 1. Autorizo. 2.
68.83e, acata data apreO , Secretário Geral de Saúde e 6
Ae4estência: Re.sOlve Designar na- culaen,
PUblique-se.
sentado
a
eSta
Secretaria
Geral.
Assistência:
Resolve
Designar
mira I. ter exercício no leepartamento
de período de !leen• Portaria n.° 15:
re ter exercício no Departamento ea_Alteração
....
de Assistência Hospitalar, o Aliaiprêmio.
O Secretário Geral de; Saúde e de
Tuberculose,
o
atenderas
cieli ir de Médico eatrainirnirtirie Assiseência:
- Maria Madalena Viana Gabizo Resolvo
Designar
patrariumerário
mensalias
referência
in nsalista referência 's E - ra .ter exercido no Departamento
Administrativo elasae -14".
- Medir Ferreira - matrícula Oficial
31 lca Arezon ,-- reate n. o 613.610. de Aesistêpeia. Hostiitalate o ,Auxi- n.° 68.629,
-mat. 1.507- .
nesta
data
apresentado
ti sta data apresentado a esta Se- liar de Médico extra tiumqrári o a esta Secretaria Geral.
Do 1 de marco a 31 de 1113i .15 dg*
ceetarla Geral.
tE' 1951 para o de' I de, foverC i Vo A
mensalista. referência
Portaria
n.o
88:
Paulo F'ranca. Filgueiras - itut7
Portada ao 72.:'
O Secretário Geral de Saúde e ao de abril de 4951.
O Secretário Geral de Saúde e tripula:leo 68.632, nesta _data apre- Aseistencia: Resolve Designar Pa- • S. M. CuteYntiaum . (Processe
- Cancele-se o decsietência: Resolve Designar pa- sentado a -esta .Secretaria Geral.
ra terexercício no Departameeto 0.038.764-50)
bito em Causa. de acerde cem o.
Portaria n.° 76:
tEI ter exerticm no 'j Departamento
encia
Social.
o
médiéo
de
Aseist
erecer do Departamento de AsO Secretário Geral de Saúdo e
Assistência Hospitalar. o Alai"M" Faim Pedro - ma- psistência
flespitalar.
1 lar de 'Médico extranumererio Assistência: Resolve Designar pa- classe
27.301. nesta data apre- Menteiro
tricule
n.o
Perto et Cia. Ltda. ---=
i iensaltsta referência "E" -lio
ra ter exercício no Departamento sentado a esta Secretaria: Geral.
i
Pree
.
.6
.00G
.050-5O ,- De I' .erid0.
italar,
o
Auxide Aesietência Hosp
i,_OSé Francisco. de ,Almeida,
- mat. n.° 68.024, nesta data liar do Médico eetrennenerário ATOS DO SECRETÁRIO GERAL ele acterdo comet oarecee da Comissão de Actueleão de Material.
presentado a esta' Secretaria Ge- mensalista reter-anela "E" Dia 11 de lancieo d'
José B. Toma (Proeasso nemca
a
Modesto António Lemos Carvalld' al.
•
ro ... 6 . 001 .. 032-51) - Cancel o ri, - s o
Portaria ao 97:
nho - mat. ao 68.627; nesta data
Perlaria a.° 73:,
os Empenhos as. 14.491 -- 14 ie,e
O, Secretário Geral de Saúde
O Secretário Geral de Saúde e apresentado a esta Sccretaria Ge- Assistência:
Resolveremoyer et° -- 14.452 -- 14.015 -- le.802
,t.a
essistênciae Resolve Designar pa- rol:
••
Departamento de Assistência Hos- ee-'18,524 -- 12.987 -- 13.(aa",
Portaria n.o 77:
ter exercício no Departamento
cilis ik:Wistência Hospitalar. o Auxi- O Secretário Geral de , Sande. e Pita/ar Rara o Servi eo de !Monne- a-- 12.020 - 11.515 - 11.0oe
[liar de Médico.xtranumerário Assistêteeia: Resolve Destemer Dee •çao nitária 'O médico classe "L" - -10.909 - 12.308 - 16. ?AS
Laís Felipe Vieira_ Souso - ma- de 9..08rd° com o epare.eer da Co'. nemsalista referência 'E' ...- ra ter exerckio no &inertemente
MiSS5p de annisicao de. Material,
, Sebaetião0 Cempoe .r- mate número de Assistência - Hosnita/ar. o Auxi- trícula ao 30.888.

SECRETARIA GRAL,
SAÚDE! E ASS1STENCÍA
,
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MARIO OFICIAL (Seção II)

Janeiro de 1951

bro de 1949, compareceu americo
Prefeitura lhes cede e transfere, por
Costa, Reis, brasileiro, casulo, co- investituda, uma área de terreno coumerciário, carteira de identidedé, re- tigua ao imóvel de sua propriedade,
gistro n.0 239.850, residente e do- que não é foreiro à mencionada Premiciliado à rua- Pereira da cr`osta eu feitura, e situado à. rua Catado Ceamero 93, e declare-ff que em etutapei- rense, numero 161 'cento e sessenta e
mento à diligência determinada .r.elo um). antiga rua Frendem Méler núTrile:nal de Contas da Prefeitura do mero 160 (cento e sessenta) nates
Distrito Federal, coneoanre o Oficio mero 105 (cento e cinco). área de In-na 1.623 à e24 de outubro de 1910 vestidura essa determinada pelo alinhamento do projeto aprovado núvêm aceitar que em aditamento ao mero
1.982 (inil novecentos e °Rema
&armo de investidura lavrado aos 21 e dois),
mediante as seguintes condias do mês cie julho de mil novecen- dições: —
Peimelra; — o investido
tos e cinqüenta e publicada no Diá- pagará a Prefeitura
a Importando, de
rio Oficial de 26 de julho de 195+1
Cr$ 936.00 (noveceetes e trinta e 5513
páginas seis' mil, duzentos e cinco- — cruzeiros) de acôrdo com o laudo de
Seção II com a retificação publicada avaliação número 717 (setecentos e deno Diária Oficial de dois de a.gósto zessete), de 4 (quatro) de abril de -1940
DESPACHO DO CHEFE DO 4-Ein
serviço de Expediente
de mil novecentos e cingi:lata às pá- (mil novecentos e quarenta e novea
Jose
Cardoso
—
(Pracesso
número
Expediente de 12 de . janeiro de 1911 7.240.117-51) — Deferilo(. mediante ginas seis mil trezentos e naveura e desta Procuradoria de Desapropriaquatro Seção II, fica declarado e ex- ções, laudo esse com o qual QS mespagamento da taxa de Cr$ 20,00.
BOLETIM N." 9
Preefe que a -validade do termo de mos concordam, pela. área corresponinvestidura em causa dependere, re- dente à menelopada investidura,
ATO DO SECRETARIO GERAL
Departamento de Obras
tifico, q ue a vigência e validade do cuias medições _e confrontações >fio
Das-agnação:
referida termo de investidura derpenr as seguintes; — área: 33m2 (trinta e•
Designo o Topógrafo refe rência J, Exprellente de 10 de janeiro de 1951 dera° doa eu registro peio Tribunal três metros quadrados) que mede de
Luís Carlos de Moura, matrícula nuATOS DO DIRETOR
de Contas da -Prefeitura do Distrito frente e fundos 10m rdez .metros),
-mero 61.539, para ter exercício no S.
Federal,
não - ee responsabilisando a e nos lados direito e esquerdo 3m (três
idores
em
y
Com)arecimento
de
Ser
T. E. de Túneis da Cidade.
Prefeitura, por indenização de qiurl Metros), e confronta na frente .e lado
Juiza:
.
DeraSPACHOS DO SECRETARIO
-quernatzcsovenha rd- direito com o-logradouro público (rua
Ficam notificados os eerviderres Gle.sa
Catulo Cearense)_.a. -esquerda com
GERAL
Felleisslino Xerein matricula nú- negado • êás eregistro, e 'ratificando prédio n.° 167 da $ina .Rua de pra
que constar rio- refeNo Departamento de Oraras: • . - mero 24.885, em exercito no 13°. D. em tudo o mais
priedade
de- Zarilindo Alves de Souza,.
- do 'que
Riader Indústria e Comércio S. A. O. e Mário -Campes, matricula núme- rido termo. - E para firmeza-p'res,ynte,
anos -fundas eom.:o terreno em qUesficare
estabelecido,
lavrei
o
(papem° n. 7.618.313-50) — Indefe- ro 51.758, eia exercício no 10-DO,
nu-- tão. — Segunda. — o investido reco‘..
-rido de aceirdo coar o arti ge 2.° do para comparecerem no Juizo da • 9.a exyi do artigo - quarto do deelerto
coma passando a sua proprieOrne
de filreee,
seis
'
mil-novecentos
e
mero
Vara Criminal. no _.dia 18 - de janeiro
Decreto
dade ilnicamente a rea ebrupreendie
corrente, as, 12 horas, conforme off- lente e oito de janeiro de 1941, Com- da nas limitações acima. descritas e,
Republicação
cios na. 34 e 33, respectivamente de binado Com o decreto número sete como pertencentes' à Prefeitura.- quaismil, duzentos e dezoito de nove de ja- quer pequenas áreas que resultem dere
No Departamento de Edificações: e aa corrente daquele - Judio.
Designação -de - Chefe para 4-O2: neiro - de mil novecentos équatenta
Betnalatino Alves Carneiro ( ocess
execução do projeto, a que Se refere a
• Fica designado »ara chefiar, Provi- sete, _ artigo . mato do decrete-lei nú- presente termo. — Terceira: — .
'F.O numero 7:528.5:2-50, cape do pelo
e
de ia 7.521.580-50) Mantenho o dee- urram/rente, o 4-0B 2, o 'Oficial Ag- mero nove mil quinhentos e trinta
Prefeitura • se obriga a fazer a peeIninistYativo e.W.se O, matricula nú- dois- de trinta e um de julho ele mil sente transferência firme e baa, resnovecenos
e
quarenta
e
seis;
valendo
• Republicado, por ter e;telo com In- meroa 1.033 — Augusto Fe rreira de
pondendo pela evicção direito.- e-e presente como escritura Pública, aos Quarta: — A vigência e validade des—
correções no Diário Oficial do dia 9
termos-do
artigo
quarenta
e
nove
da
.
de
e
desiesnação
delaneiro de 1951. •
1.i•Pasentação
te ato dependerão de seu registro pe,
•
Servidores:
•
lei número duzentos e dezessete de lo Tribunal de Contas,' não se respon' Fica regisrepla a apresentação
ntação •e quinze de janeiro de. mil -novecentos sabilizando a Prefeitura por inciew —
designação ci06 Trabalhadores referén- e• quarenta e oito, _o - qual vai assinado Zaeão de qualquer natureza caso .ve
, Departamento de Estradas
dia B:
»elas partes .intiefeasaalasa- testemu- nua a ser denegado êsse registro. E,
.de Rodagem
• Cliecenio José de Sonsa, matricula nhas, José Luis de Moraes, carteira de pôr já, terem sido recolhidas aos co68.552, t apresentado pelo Of. 11, de Registro número cento e noventa e face da, Prefeitura as importâncias de
+Expediente de. 12 de janeiro de 1951 6 de' janeiro de 1931 do VSAP, e de- três mil Seiscentos e . setenta e seis
Cr$ 936,00 (novecentos e trinta e seis
signado para o 9-DO;
M. Guerra. H. Rabelo, Carteira Re- cruzeiros), mencionada na condição
Manuel
da
Silva
Lima,
matrícula
Boletim n. 7
,
servista Ministério da -Marinha nú- primeira e de -Cr$ 100,00 (cem cruzeisi.- -68.408, apresentado pelo or. 15, mero 15.304; e por mim eserrivão de- ros), correspondente à taxa de assiAdmissão de Funcionário:
de
8
de
janeiro
de
1931,
do
VSAP,
e
signado, Einerencio Feição Góes, que natura.de termo, ~forme fazem cerPor ato do Sr. Diretor da DER foi
para o 6-DO.
o escrevi-, Assinado Ware três taxas to respectivamente. as guias número,
;admitido corno - Fiscal Rate. Mens. designado
Fa ice 'men tos:
de -"expediente no valor total de Cr$ 3.105.689 (três milhões, cento e cinco
— Rivair Correia, Santos: Fica registrado o falecimento dos 20,00. Rio de Janeiro 10 de janeiro mil, seiscentos 'e oitenta) e 26.729
servidores:
Apresentação de funcionário: .
•
de 1931. •— Américo da Costa lieis, (vinte e seis mil, setecentos e vinte e
Zlemi Marques, Trabalhador PaRegistrando a apresentação doa TraHenrique-Itabelo. — Ëurie,3 de Car- nove), de 28 ( vinte e oito) de junho
drão
D,
matricula
n.
26.403,
do
14-DO,
balhatioreS Extra. Mens. — Matricuvalho Cordeiro. — Emeréncio • Falcão ele 1950 (mil novecentos e cinqüenta),
ocorrido
em
26
de
dezembro
de
1950,
la DER, 987 — Manuel Guilherme dos
Góes. — Copiado aos onze de janei- e a vista de nada mais havei sido deFélix Rodrigues da Silva, Traba- ro
Santos, Mat. DER, 988 — Arstalino Alde 1951. — Copiei fielmente Dali- clarado, lavrei o presente termo ex-v1, •
lhador
padrão
D,
matrícula
número
artigo -4.° do Decreto n.° 6,911.
ves de Jesus, Mat. DER. — 989 — Sela Cruz — Mat. 26.019. -- Confere, do
22.957,
do
13-DO,
ocorrido
em
31
de
veriano Carvalho do Amaral, Mat.
Fuxico de 1.seis mil novecentos e onze). de 2g
Visto
Ecluviaes,
Bust
.
—
os
(vinte e oito) de janeiro de 1941 'min
DER. — 990 — Aleino Querino Cor- dezembro de 1950;
Gestão Ferreira de Araujo, Traba- Carvalho Cordeiro, - Auditor. novecentos e quarenta e uni), cornbi-reia e Mat. DER 991 — Eduardo Cealhador padrão D, matrícul a 23,219,
nado com o Decreto número 7.218
rão Neto.
do 10-DO, eeorrido em 2 de janeiro
(sete mil duzentos- e dezoito), de 9
Designação de funcionários:
ér1110 Invertzdura de tona área
de
1951;
(nove) de janeiro de 1947 (mil noD-esignarfdo para o Serviço de Code terreno contígua ao imóvel sito vecentos
João
Pereira.
Trabalhador
padrão
e quarenta e sete), e artigo
municações e Correspondência —
rua Cainho Cearense n.0 191, mitigo 6.° do Decreto-lei número 9.532 (nove
(6ER) o Trabalhador Sxtr. 'Mens. — D. matricula 9.432, do 5-DO, oeortido
e
rua
Francisca
Méier
antigo
cento
Matrícula DER 987 — Manuel Gui- em 29 de dezembro de 1950,
cinco, que assinam Maria Célia de mil- quinhentos e trinta e dois), de
lherme dos Santos, para o 5, 0 Distrito
Oliveira Miniati, Carlos Auge, de 31 (trinta e um) de julho de 1946
Reelovi(uio (5-DR) o Trabalhador-Ex- TÊRMOS DE CONTRATO
Oliveira Miniati, menores impuberes (nal novecentos e quarenta e seis),-vatranurnerário Mana. — Mat. -DER
representados 'por sua mãe e tutora lendo o presente como escritura pe-;
— 990 -- Aleino Querino Carreia, para
nata dona Edelminda de Oliveira blica nos térreos do artigo 40 (qua3ECRETARIA GERAL
o 7.° Distrito Rodoviária (7-DR)
Miniati e a Prefeitura do Distrito renta e nove) da Lei 217 (duzentos e
dezessete): de 15 (quinze) de janeiro
as Trabalhadores Extra, Mens. —
Federal, no forma abaixo.
DE FINANÇAS
de 1948 (mil novecentos e quarenta
Mat. DER 991 — Eduardo ceylão
e
oito), o qual vai assinado pelas parAos
noVe
dias
do
mês
de
janeiro
de
Neto — Mat. DER. 9813 — Arvalino
• Superintendência
mil novecentos e cinqüenta e um. na tes interessadas testemunhas, Alina
Alves de Jesus e Mat. DER. 988 —
do Financiamento Urbanistico Procuradoria de Desapropriações da Pereira da Costa Lima — Carteira de
Severinano Carvalho de Amaral.
Térmo de aditamento de um Superintendência do Financiamento Identidade Felix Pacheco número
DESPACHO DO DIRETOR .
outro de investidura de unia área Urbanístico, presente o doutor Enrico 569.141 (quinhentos e sessenta e node terreno contigua ao imóvel ele Carvalho Cordeiro. Auditor, repre- ve mil cento e quarenta e tini) e MaAlbino Mendes 8; Cia. Ltda. •—
sito à rua Pereira da Costa, nú- sentando a Prefeitura na forma da ria de Lourdes Fernandes .de Olivei(I° 7. 2e0 . 929-51r — indeferido .
mero 98, que assina Américo da portaria número 1.128 (mil cento e ra, Carteira Identidade Felix Pacheco
vinte e oito) de 19 (dezenove) de se- número 996.060 (novecentos e noventa
Ar iqueese a .multa roposta.
da Cota Reis e a Prefeitura do tembro
ele 1949 (mil novecentot e e seis mil e sessenta), e par mim etEspirite Santo tir Cia. — (PreDistrito Federal aqui designa quarenta
e nove), compareceram Ma- criva Emerencio Falcão Góes designa-.
ce: n. 7.200.021-51) — Indeferido.
"Prefeitura na forma abaixo:ria Célia de Oliveira Minati, Carlos do que o escrevi. Assinado sdbre três
Fa- a a entrega do Material conforme
Aos de- adias do mês de janeiro de Hugo de Oliveira Miniati e Pedro de taxas de expediente no _valor total de
ese rellica.çâo e proposta.
•
Cosnaanhara donstrutoea Baerlein mil novecentos e cinqüenta e um, na Oliveira Miniati, todos menores im- Cr$ 20.00 (cinte cruzeiros) . Rio de-Ja— .?:• eceseo n. 1.6-2491450) — Ficam Procuradoria de Desapropriações da pubere.s, representados por sua mãe e neiro. 9 de janeiro de 1951. — Edeltutora nata dona Edelminda de 011- minda de Oliveira Miniati. — Eurieo
:trs provieoeiamente os -* serviçoá- Superintendência do Financiamento relia
Miniati, brasileira, viúva, co- de Carvalho Cordeiro. -- Alina. Pe• -elaientacãe da Avenida Bartolo- ifemanistico, presente edoutor Eumerciária, residente nesta Cidade à reira da Costa Urna, IVIaria; de •
at e - cie Guanão e da Alameda da rico de Carvalho Cordeiro, auditor, Rua
Lins de Vasconcelos número. 72 Lourdes Fernandes de Oliveira. — •
(aenta ria Pôs Vista, em face de pe- repreeentando a Prefeitura na forma (setenta
e dois) e declararam vir as- Einerêncio Falcão Góes. escrivão. Cota:ser da Comissão,
da nortaria-n.° 1.128 de 19 de setern- sinar o presente
termo . pelo qual a piado ein 11 de janeirc ee 1951.
Giorete da Silva (Processo númer) 3.0 0 1.3 6 6-5 1) — Deferida.
.0smar .laeuues de Sousa (Pro(esso a.010.371-50) — Certa fique1' O que correlata
Osmar Maronas de Sousa (Proceeeo 6.0'k-0.372-50) — Domingos
bq 11 na (.P r0ePtiSO núd a U ma
mero 1.0 4 7.3.0 5-50) — Elza Rossi
;(Proc. 6.036.80 4-(1) — Francisco

de Partia Alvarenga Neto (Proce.8so 6.043.165-50) — Sindicato do,-;
Trabalhadores nas Iudúsirds do
Açúcar e de Doces e Conservas AlimenticiaS do Rio de ja ir p iro Processo . 'É`2. 5 1-50) - Di a h Teles daalonceieão (P1 orcesso número
aprive-se, visto
6.03 6.8 0:3-50) —
achar-se esgotado o prazo oara satisfaeão da exirrênci a.
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DÁRO OF I CIAL . (Seção II)

decretos tis. 308 e 318, de 21 de dezembro de 1946 e 29 de janeiro de
1949, respectivamente. - Rio de Jan&ro, 6 de janeiro de 1051. - Assinado - Lauro Antnnes Ppes de Andrade. - ~ir Gónies de Sonsa e
Luis -de Castro Dodsworth Afartins.
Retifieeção. da retificação publicada - Testemunhas - Domingos Ferreina Diário Oficial do cl:a 12 de janeiro ra Leo Júnior e Mauro Pôrto Barro'e 1951, à fls. '321.
so. - Hermes Evaristo Bisivas. Confere - Teoddyaldo Sá de MiranCONISATO x." 38
da - matrícula n. 63.204.
.
-•
Onde se lê:
Terceira Dire tão e Fiscalizaeao dos
Trarialhos -- consoante o Decreto Fe- Tèrino de contrato, para a execução
deral n, 2.369...
das obras de calçamento a paraleLeia-se:
lepípedos, sóbre base de macadame,
Consoante o Decreto Federal mimecolchão de uréia ou pó de pedra,
ro 23.569.
rejuntado a betume e construção
Onde se lê:
de galerias de águas pluviais nas
Sexta muitas - além das demais
ruas Alice Figueiredo, Perseveranestipuladas, ..
ça. Vieira da Silva e Tavares FerLeia-se:
reira, que com a Prefeitura do fiisAlém das demais estipulações. .
frito Federal. celebra a firma Castro, Santos Construtores Lida.

SECRETARIA GERAL
DE VIAÇÃO E OBRAS
Departamento de Estradas
de Rodatiem

j aneiro de 1951 369

1 de julho de 1937, o qual deverà es- Guerra", conforme faz certo o tio
tar autorizado a representar a Em- 11.923, do Denar t a meato de Contepreiteira em suas relações com a bilidade, datado de 20 de deze:iro
Prefeitura, em miztéria técnica, sen- de 1950. A Prefeitura pederá elieaer
do que a Empreiteira deverá afastar os títulos caucionados, se por "..Xa<5
imed iatamente dos serviços, qualquer tiver de proceder ao desconto d e oe
empregado sei.. qin a juizo da "Fia- quer importáncia da caução, em vircalizacão". perturbai- a ordem, o an- tude da inobeervenela de alguma das
damento do SE,-r y ié0 e prejudicar a estipulaçõe.s d'eate contrato
perfeição das obras.
Undécima: - Pereo e - Os preeoe
Quarta: - Prazo - A Empreitei- unitários dos serviços referidos na
ra se obriga a executar os serviços cláusula inicial, serão:
contratados, no prazo de. 8 (oito)
1 - nor metro quadrado ele premeses, contados 3 dias anás à ordem paro
do solo até 3.30 - CS 7.00 (sete
expedida pela Fiscalização para irt- cruzeiros)
.
elo dos trabalhos, ordem essa que
2 - Idem. ideia) até 0.40 - Cr$ ..
verá ser dada dentro de-30 dias a.nós 8,00
(oito
eruzeiroe) .
a data do registro deste instrumen3 - Idem, idem até 0.60 - •:).$
to no Tribunal de Contas. O prezo 11,00
(onze cruzeiaos)
para a execueão da obra. • sbmente
4 -a por metro cúbico de eSe rUVRpoderá ser prorineedo. em caso de ção
em vala ,até 1.50m para calere,
terça
der'd'amente corcoveei:i do e ainda aesi ne ao arbítrio do. E.)e- inclusive esgotamento. cisem: im•iy,l'p.
soca e remoção da terra - Cr$ . .
celenteselmo Se. Prefeito.
22 00 (vinte e dois cruzeiroel
Departamento de Obras.(enlutai - Condições e processo
5 - Idem. idem. até . 2.00m idem,
Aos 20 dias do mês de dezembro. d e Pag amento - e p resente coo- idem a- Cr$ 25.00 vinte e cinco cruServiço de Correspondência
do ano de 15150. no Gabinete do Di- trato é dado o valos de Cr$
zeiros) .
retor do Departamento de Obras, pee- 849.230.00 (oitocen tos e aurefe•nta • e
G taat metre .de- torne-ciment e a
8-0.B.
• sentes. O Diretor da aludida depene e rove mil, dueentos e .trinta erueei- assentamento de tubos de cone-ato
2'én:zoa aditivo de Te-retificação - ao dência,. que, neste ato, represente •• , rea), valor êete decorrente dá "anil- de 0.40 para galeria inelusive ate).Lèrmo assinado em 16 de czstubro Prefeitura e as testemunhas. %Tente' cação dos preços unitários às emalo ro e soca da
- CvS 78 00 (seer-o...- de 1950.: de doação de áreas de ter- assinadas. conhecidas doa lutei-mele tr dades previstas de .serviene á "rea. ta e oito eruzeiroe).
- renos para abertura de logradouros dos, compareceu -a firma Castro. San- line ..os quais todavia, • poderão ser • 7 - Idem. idem de 071). irleM. idem
e construção de prédios, situados tos Construtores Ltda., e.stabeleciela aumen teedos, climtneldos ou substitueCr$ 10-0.00 (cem erueelvos).
na Estrada de Agua Branca, esqui- nesta Capital, à Rua 1. 0 ' de Março dos -Por ontros servieoe constantes da.
8- ea por metro de gal eria em oaboa
na- do,Caminlio de Gericinó, que a n.° -7 -- 8.° andar, neste ato. rente- " Edleeelflee eões" sem Mirelen '0 de-•' ele 0.75-rel de conere to
;
Prefeitura do' Distrito Federal, faz sentada, . pelos Srs. Lourival de Ca:e Onde .valor e efet Ivan, ei.te . em 1)P
e-assentes. ire-lesiva p o r,rjert n,'
a Sociedade imobiliária Santo-Afon- tro e Alarleo dos • Santos, portador ela do. 03 na.eareentaas na inienetà-S1e vela --e Cr$ 160.e0 (cento e seeee e ta •
carteira -de identidade TIS; 841.505FP de Cr$ . 849 2300P (eitocentos e (Ma- cruzeiros).
so Limitada.
por metro da forneciinentir,
•
468.485FP a fim de • asfsnar ,0 ene. renta. e nove mie, duzentos e trin-e
as.scat l mento de . tubos 'de coriereeo
•Aos 6 dias do 'mês de janeiro do ano sente termo -de contrato para a (axe-- wilee 'eos) correrão no.r eorthe
eanamento.
de
1e-50
cUmsão
d.e ralo inclu
das obras de calçamento a na- ha 700-1)47.0
de 1951, no Gabinete . do Senhor- .1)'cle• 0.30m . nara ra
reter do • Departamento de Obras, da redelepinedos. sõbee . base- ele maea- 9. 0 Ia atri to de (Y-1198. sendo Que; a eive abertura, .a. têrco e soca da vala
Prefeitura do Distrito Federal, na dama, colchão- de aréla Mi nó de ne- Emprei teira lividedk. enreeerd ar eon- Cre' . - 53.041 aeln •eilenta e cincoceitedi e •
s- roei ,
.
Avenida. Nilo Peçaniii. 12 3° pa- dra. rejuntados a -betume • e constru- tas meneais, com .
•f-vo
,-,11•,ri',
vimento, onde se achavam presentes,' ção de galeriae, de 'águas Pluviais nas tebel.e.eièo nas -trearNaeea e. Voretee" Al e-- >g ,: béSen d e ". 1.66o
a respectivo titular ,engenheiro . Lauro ruas Alice Figueiredo. • Peeseverailea. tua." e -nert'eentes e‘neiare às mete- me!o fio dg granito --e . Cr$ 10009 .
•.:
tidedes.
-de
servi,
e
fetivam
te e, icem cruzeiros).
env
Antunes Paes • de Andrade, brasileiro, Vieira da Silva e Tavares Ferreira-. rif
ietaeoe ela) tne dinCiea
nroced;4n P: . .12,---_ por- noco de visito d o 1.00 x
casado, devidamente- autorizado pelo A -firma Castro, 'Santos Construtor-Is nela,
e ieisealetaeão". mediante ped i do1.00m. enra e ben 00 rn^r.nnão de fee-,
Mono. :Sr. Prefeito do Distrito. Fe- Ltda., - neste • ato designada pelo vo- da Em
preiteira _ - .
• ' ro -c-'g$ • 1.539.00 (mil e qu!nher,tpx
deral, por despacho de 15 .dc - dezem- cábulo "Emoreiteira", comPromete-se
Sexta: - Multas _ De conforrni„ cruzeiros).
• .'
, ,. .
bro de 1950, exarado -no processo n. por si e seus .eventuais sucereorese a
1 (VI :e
7.601.445-50. a assinar o presente ter- cumprir integralmente o presente dada com es "Obrietatiõe.s Contra- • 13 e-- mi-ar caixa de areie" dede
Lermo e as testemunhas -et:Vante- nomea- Contrato, obedecendo ale m•disso tudo tuais". fica a' Emorditeira sujeita a 1 00:n. core.^1:,,t-o. co')' IP rn ,-: 5,)
1.8e0.00 -(mil 'e oltéwe.ntos c'.1a-•
das e que estes assinam, conhecidas que disser respeito às obras contra- pagar à Prefel t ueaT a titulo de mui- •- -Cr$
.
•
dos irtf:OrOSPS(.303 e do que ê.ste redi- tadas. todos os cerencos constantes ta a quantia Cc. Cr$ 853 00 (oitocen- zercos).
mm-dia . 1 4 -. Idem. ld ern- • ele 150 a,- 1.01ten
ge. compareceu a Sociedade /mobiliá- das "Es pecificações de Concorrência" tos e cinqüenta . cruzeiros)mmfracão de (lie e yeed e nte ao prazo ieledem - Cra . 2.000-.00 (dele mil 13(15ria Santo Afonso Limitada, teor seus e "Obrigacões Coetratuals". a prove- -Ou
.
•
de, (marte ou seiras)
Diretores Jedir Gomas de Sousa . e das pelo Decreto to° 3.04. de 25 de determinado nar•eleete
o!ys ,uPtin nelo Exe e- 15 - por m e tro- d e Me-areie/tento e
julho
de
1929.
suieitando-se
às
esdanrorrogacào
Luis de Castro Dacisworth Martins e tiuulacões. • multas e nenaliderles de- lentíssimo Sr, Prefei
assentamento
de_
rn
eloe
fine
retos
'ar
to
Fl
e,a
aind
a
declarou que vinha assinar o presen- terminadas naeueles disnositivos. one a Em preiteira. sujeita ry1)111-9 A . Cr$ granito - Cr$ 50.00 (eiliqüenta (ire5
te termo aditivo a fim de ser deter- ficam
zeiros)
fezendo naete inte grante dêe t e 200.00 (duzentos aeneeteos) a eIS
mi nado o inicio da validade do te& contrato
pelo • no • 16 - Idem idem curves - Ora
•cuja ce/eleeanào é autori za- 1.000.00 (mil erueeiros)
mo aseinado em 16 • de outubro de da por des
pacho do' Exmo. Sr. Pite- cumprimento no decorrer des treba- 52(10 leinoüenta e dois cruzeiroe ) _. •
1950. O presente térmn obedece às se- feito. exarado
no b..ceesso , 7 000.5o53 lhos, de oua leeer ord-en =arde^ 17 - rao) metro de reeesenlaineeen
guintes eláus•ilae: Primeira - Por de
1950. tendo em viste a Propos ta eznan ecla da Fese e l tzeneo. alem dee de in""os fl o.s ratas ou. curvos
êste eermo aditivo ficam mentidas to- ap resentada
Emtireiteira na co- demais estimeaeões. tir e tes e cana- Crg 10.00 édez cruzeiros)
das as cláu.snlas do tênue assinado em Ida, ereoosnela
read i zeda. em 27 de} lideeles que ferem anlicá,veie orn coo'
18 - por metro edite-irado ee b 4,s' e
16 de outubro de 1950. Seg unda - Fi- novembro de 1950. Pste
iaeete- de 1212. ,'P M e e .0 lSai. detinis de comre-1 ,eeileincia. das _reter, ô'as, "Olutti
ca acrescida ao tériro ora re-rsti fi- gezose-e. pelas se guíntee contrato
elaueulasr
Oontra tuels". cabe-do- 11, e Puf-en-•--'3- nrim'cla - Cr$ 32,0e 'trinta e dois
a seguin(-nen a c'áusula aba i xo.
com
Primeira:
Objeto
contrato -' to. recutteo +nen,
cta. Secretário Ge- cruzeiros) .
Segun- O do
te rede eão: elgasula-Décima
et/I19 - per meeo eueereeto
presente contesto é lavrado, a f'111 ral de Vieção
01)::9S.
da -. Vaidd rio armo Êste ter- cl edar
narele!entioetee
çamento a
às obras de calcaSétima:
Rescisão
A
Po-feime só terá validade aPás o reene eti mentoexecneão
a neeeteleninedos sôbr e baee tura Poderá declarar a re eels- e o des- e.olehen de areia ou no de eedra gistro no Tribunal de Contas-vore de macadame,
colchão de atéia ou te contreto. nas ca ros orevist.is nas Cve 60.0e esee.senta em (te-Ornei
da rPefeitura. ficando Convencionarna 20 - unr met ro ro puiradn
pó
de
pedra.
reiuntados
a betume e
Cont eatuais" e ainda ea jimtarri
cedente
nenhuma
indeniza.da que à
p lito com betu me Urre-leo
construção ele ga l erias de á guas Plu- a"Obrigaelies
Empreiteira
falir
ou
transferi
r
teste
eee 'caberá no caso da inonignaçeo viaja
t eiro -e Cra 18.00 (c:enas ruas Alie Fiencirecln. Peroutrm, ap t
o auteriza-el pelo emprei
déste nor imuele Insi gne Tribenal. E severança- Vieira da Silva' e Tavares contrato
cruzeiros) .
e p refeit ura. Fm oueloner
lias hi- mito
(nora firmeea do que acima ficou esta- Ferreira. Conforme ornamento orgard- -ria
21 - 1301' metro eueele edo 1'--Anatese
mie pro - sitio
Pós.
re,ses se
seet
b elecido. lavrou-se o presente termo sacio nó 9.° Distrito ele Obres .
. ne "alelne,eide cabalmente rir?
egunda: - iexecueão dos trabe- cediea a,dmiei-leelieereeret.. ar
aue, Pelo e achado conforme é assinerios,
iniclusive colchão e bas eS.
nada pelas eartee interee sadas, a sa- lhos _e Alam da Fe:ceceies° das obras
Oitava: - Foro - A Prefeitura e Cr. 4001) (nua-rente evee te ree l .
ber; - A Prefeitura do Distrito Fe- ora contra-todas, cabe à -m'areíteira a Em preiteira eleeern de cernem
92 - nor metro oue d re d e ria "ele
dere!, veoresentada pelo Diretor do a remoção de todo o entulha ou roa- acôrda.. nata dorrei filo leeal, n foro
ce!-,
19 - eme metro ,-.a --' :Deeartamento de Obras. engenheiro terial ina peoveitá_vel. provenient e - das deste Cidade de Rie de J w.h.r)
eseenies
ereto, fornecidos
I g ero Aitunes Paes de Andrade e ce- obras exeni t a e as. beim cenio ebee Nona: - Validade do contrato - 45.00 (outirente e cinco eineeiriel.
dente netos Srs. enrije Gomes de Soua todos rmo orolet-ae ^rsflnmz a "?° -Este contrato só terá va l idade, aPea4 Os servir-os de cenatee50 (ceei, ha sa e Luis de Castro Doesworth Mar- êneia
e instruções forn e eidas, pela "Fiscall-. o respectivo rettistro no Tribunal
de j am): serão pa gos de acendo eonl
tele testemenbas Srs. Domingos Fer- sanãoll.
Deereto
- C antas da Prefeeitura, ficando ecoe- tabei. "C" aprovedr peio
aeira Leo Júnior a Mauro. Pólio eRrfiserelzeeno dado
Terceira: - Diree
eo
que a Enrireneira nenhuma In- t.° 318, de 29 de isn e irn de 1949,
roeo e eor mim Hermes Evaristo . Eis- dos trabalhos - Os sermos meneme, Oficial Admin'strativo. classe cionados na cláusul a iniciei. serão denizeçáo caberá, no caem da imuu<zPara. a ,:einatuva do preeinte con- matricula n ..4242, Com exer- executado g , ob a orientacãe e fio).- nação deste nor aeuele Insiene erra- trato a firma empreiteira provon
('ício no Serviço de Correspondência, liSaeão da Prefeltuva, nor intermedio bunal. sendo-die garantida, porém a quitação com os imneetes da PrefeirestituieãO dos depósitos feitos fali tura e da União. inclusive inroCasto
que o escrevi. Pagou como taxa de do Chefe da Itetiartieão 'COMneirOyite seqüência
do presente.
expediente a quantia de CrS 130,00 ou por serventuário eor éle elesitratdo
sôbre a Renda; certidão da lei dos
,:eento e trinta cruzeiros) .. Pela guia e sob a direeão, mar narte de "roi-Décima: - Caução - Para garan- têrços 'Decreto ne 1 853. de 7 ele den. 6.300.895. do 8-0 ,,B. Serviço de Dreneis-e" de profiesionel legalmente tia dos trabalhos propostas -a . Em- zembro de 1939); regietro da firma
e'er reseondencle, datado de 28 de de- habilitado, consoante a lei
federal oreiteirá cauconou na Prefeitura, a do Departamento de Indústria e Co'r-,n l:ro de 1950, relativo à taxa de as- no 23 . soo. . se 11 de novembro de seen imnertenela de Crs 30.000.0e (trinta mercio e outros documentos mene'rr
ares
.cruzf:fts) em "Cibri2acriés
,-, rir técnin, de acôrdo com os o r),yir,in
naeloe e descritos.
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• .E assim. por estarem justos e con- 'Primeira: — Objeto do contrato sea
recurso para o Sr. Secretárie Ge- Departamento de Obras, engenheiro
tratados, lavrou-se o presente termo, O presente contrato é lavrado, a fim te,
ral de Viação e Obras.
Antunes Paes de Andrade e a
que lido e achado conearme, é assi- de 'dar execução às obras de calça- Sétima: Resicisão A Fretei- Lauro
nado peles partes interessadas,, a sa- mento a paralelepípedos e canaliáa- tina poderá declarar a rescisão des- Empreiteira pelo Sr. Antônio Agostinho Barbosa _Jacques, sendo também
ber — A Prefeitura da Distrito Pe- ção
' de *geme pluviais para as ruas
contrato: nos Casos previstos , riste firmado pelos Srs. Jobel Barbosa Jacderal, representada pelo Diretor do Conde de Leopoldina. Jupará, trecho te
"Obiegaçõe,s
Oantratuals"
e
ainda,
se
Departamento de Obras, engenheiro da Rtla Pereira de Arriado, compre- a Empreiteira falir ou transferir este que,s e Jorge Balas-do Tõrres GonçaiLauro Antunw Paes _de ,Andrade e a• endido entre as ruas AbRio e Mare- contrato a outrem, ,sem autorização Ves, na qualidade de testerdunhas e
por mim, Maria de LoUrdes Nolasco
Empreiteira pelos Sr.- Lourival • de •
Járdini e da principal rua danPrefeitura. Ele qualquer das til-, Gonçalves, escrits claese matriCastro e Alarno dos Santos, sendo' do acesso ao morna, à fttla Jupará, da
pdtéses,
a
rescisão
será
sempre
.
P
rocula
45,166, com exercido neste Detambern firmado pelos Srs. Ari Do- contos-me orçamento organizado pelo cedida administrativapaente„
partamento de Obras, tule o e,sereei,
mingos Belo e José sie Armei* •er- 6.0 Distrito de Obras.
Oitava: — Poro -e. A Prefeitura e De acôrdo, com o art. 15, ne VI,
ques. na qualidade de testemunhas. e Segunda: • — _Execeeão dos trabaEmpreiteira elegem de comum e-4 5.0 da Cdratituição Federal e CirPed min, Hermes Evaristo Bisnaei lhos — Alem da execução das obras a
para ,domicilio legal, o foeo cular ne 2, dg 28-3-49. do Exmo. SeOficial administrativo desse .. J.' Ma- ora contratadas, cales'à Empreiteira acórdo.
desta
Ciclale lo Rio de Janeiro.
nhor Prefeito, este contrato está.
trícula 4.242, com exercido neste De- a remoção de todo o entulho ou ma- Nona:
— V eldade do oentrato
Isento do pagamento do selo por verpartamento de Obras. (sue o escreve terial inaproveitável, peoveniente das Siste contrato
só
terá
validade,
após
ba, determinado pelas Decretos-leis
De aceado com o era 1,5. n.o VI, ohne, executadas, bem como obedireeeectivo registro no Tribunal de lis. 4.655. de 3-9-42, combinado com
e i 5.0 da Constituição Federal e en- ência a todos os pitjetos organiza-dos oContas
da
Prefeitura,
ficando
acoro
Decreto-lei n.° 9.409. de 27-9-46.
cane n.o 2. de 28-3-49. de Remo. Se- e instruções emesectstas pela ePisealt- dado que à. Empreiteira nenhuma "lin• Papou
pela guia n.° 6.300.943, do
nhor Prefeito, ate' contrato este zaeãe"..
denização caberá no caso da_ impuge Servi ço de Correepondencla do De• ateto do - pagamento do selo 'por ver- , Terceira: — Direalc d fiscalização nação
deste por acesele Insigne xri, partemento de Obras, datado de
br. deterrainalo pelos Decretos-leis aos trabalhos — Os -serviços men- bunal, sendo-lhe
garantida. perene • de • dezembro de 1950, a quantia de
Os. 4.655, de 3-9-42. combinado com cionados ia cláuse/a iniceal, serão reg nuição . doe depósitos
:feitos em Cr$ 120,00 (cento. e 'trinta cruzeiros)
p Decreto-lei ne 9.409. de 27-6=46. executados •'sob a,, orientação e fiscra sete-lenda do presente.
a taxa de asisnatura de terPagou pela guia ne 6300.976,
nasça() da Prefeitura, por iutermedio Décima; — Caução — Para garan- relativa
mo. de ceôrdo com os Decretos mit, Sereleo 'de Carrespondenda de De- do Chefe da Repartição, competente tia dos trabalhos propostos a . Bale -meo . 308 e 318, de 21-1r-,48 e 29-1-49.
partamento de Obras, datado de 21) ca. por .seeventuário por .ele designada Preiteira• caucionou ha. Prefeitura a respNectivamente.
de -dezembro de 1950., a quantia de e -sob a •direção, por parte da "Em- importencia de Cr$ - 30.000.40 (trinta Rio de Janeiro, 19 de dezembro de •
'Cr$ 120.00 (cento e trinta cruzeiros) preiteira" de: 'profissional legalmente mil cruzeiros) em "Obrigações' • de 1950. -,- Laurcr Antunes Paes de Anreiktiva a taxa de asisnatura de tee- habilitado. cansem:et a lei .„ federal
conforme tez certo o taiee drade. — Antonio Apastínho Barbosa
eno,deu acôrde tom os Decretos nú- re 23.569, de 11- de noveülletn , de 1933 Guerra",
do Departamento de Conta- decalcas — Testemunhas: Jobel Bar.
meros 508 e 318. de-21-12-48 e 2e-1-49, e Decreto da Prefeitura 0.0 6.000. de 11.923.
bilidaee.
datado
de ,20 de dezembro boas. — Jorge Betando Torres Gonresp.ret Ivan:Lente
1 de julho de 1937, o qual deverá as- de 1950. A Prefeitura
poderá alienar calvos. — Maria de Lourdes Notar")
lar
,autorizado
a
represeetar
a
EmRio de Janeiro. 20 de dezembro de Preiteine em suas relações com a Os titules caia/nanados. se Por acaso Croncalves. Confere,: Ituth de Ma1950. — Lauro Antunes Paes de Aistiver de proceder ao descoro de miai- tos Carvalho — Metr. 46.503.
em &ateria -técnica, sen- atter
.drade. — Lourival stie Castro. — Ala- Prefeitura,
lintortencla da caução, em vir•
do
que
a
Earareitena
deverá
'afastar
rico rios Santos ‘Testeratuthas: — •betediatainente dos servicos, aualauer tude da inolaservânein de alguma das
Téririo de Cogite/to,. para as Ase Domingos Bello e José de -Araulo enneregado seu- que á Suiná da ."as estioulaxeles deste contrato.
obres de Construções cie tõria a
Mangues. — Hermes Evaristo Biswas. • caliza.ção". perturbar a ordens. o an- Undécima: a, Preços — Os arecos uiitáriosdos serviços referidos na
réde de galeria
' s de éguas pilaiç
damento
do
srr
1
e
prejudicar
a
. • "- ias, fornecimento e assentamencláusula iniclal. ;serão:
'das
obras.
Perfeição
Termo de contrato. para as obras de
to de Meios fias comete/iodo de
J. — p'- .metro quadrado de base
Quarta: — Prazo
A Panpreital- de macadame com alben de ensessecalçamento a paralelepípedos e caescadaria na rua Pernambuco,
ga
se (Meiga a executar os tric».....3 ra depois de coMPrindel a .0r$
nalização de águas pluviais para
- que com a Prefeitura do Distrito
contratados,
n
-prazo
de
6
(sele)
, as ruas Conde de Leopolclin.a,
30,00 ttlehta cetteeiros).
'Federal, celebra a firma Emprê
pare, trecho da nua 'Ferreira de meses, contados 3 dias apen à ordene - g — Por metro quadrado de pavisa Técnica de Engenharia Ltda.
'expedida
pela
Fiscalização
er.1para
- itradjo, 'compreendido entre as
mentação a learalelepipedos, sendo os
Ruas Abílio e Marechal Jardim e •cio caos trabelnose ordem essa tare de- mesmos fornecidos peio empreiteiro . aos 19 dias do mês de dezembro do
da principal Bua, dando aCesso ao verá ,ser dada dentro de ?O. dias ante — Cr$ gela (cinqüenta e seis cru- ano de 1950, , no Gabinete do Diretor
-aeenorro, é Bua Jupará, que com a a data do- registro deste instrumen- mis-os). .
do Departamento de Obras, presentes,
- Prefeitura do Distrito -federal, ce- to no Tribunal de Contas... O- prezo 3 — por 'metro quadrado de Pra: o .Diretor da aludida dependência,
lebra a firma EinprêSa Técnica de •proa a execução • da obra,- .stimente piem do Solo ate 0,30m (trinta cens. en e, neste ato representa a Prefeitupoderá ser prorrogatia, em caso de tareetro) Cr$ 5,00 (clavo cruzeiros) . ra- e as testem unhas , adiante usinaEngenharia Ltda.
fama maior, devidanieete,.~prova4 — por metro quadrado de relute das, conhecidas dos interessados,,
Aos 19 dias do mês de dezembro do do e ainda assim, aa arbítrio do. res- temente a betume, sendo o betume compareceu
a firma Empresa Técnica"
celentiseeno
Sr.
Prefeito.
ano de 1950. no Gabinete do Diretor
fornecido pelo empreiteiro — Cr$ .. de. Engenharia Ltda. estabelecida
Quinta:
Condições
e
•
processo
do Departamento de Obras, presen18,00 (dezoito cruzeiros).
nesta Capital, a rua D‘re
t, 23 -s 5.0
tes o Diretor da aludida dependên- de pagamento es- Ao Pres'erite
6 — por metro de meios fios apicoas andar neste ato, represeatada pelo
Cr$
cia. que, neste ato, represente a Pre- trato é dado - o v.alos. de
dos fornecidos e assetite.s
Ora
Sr. Antônio Agostinho innacsa slass.
feitura e es testemunhas adiante as- 840.677,00 (oitocentos e miarenta.'inie 50.00 (cinqüenta cruzeiros).
•
portador da, carteira de identisinadas, • conhecidas das interessados, setecentos, e senta e sete cruzei- O — por metro de galerias de tubos dade ne
3.474-0 CERA 5.e,Reg.
compareceu a firma Empresa, Téc- ros). valor este decorrente d apli- de 0.4(hr, (quarenta centimettos) for- a fim de0.P
o presente termo de
nica de Engenharia Ltda.., estabele- cação doe preços unitários 4s quan- necniüe e assentes. Inclusive soca da contratoassinar
para a execução das obras
cias nesta Caeltaa à Rua Debret, tidades previstas de serviços a rea- vala —.Cr$ 8000- (oitenta cruzeiros). de- construção
de tôda a rede de ge23 — 5.° andar, neste. ate, represen- lizar,. os quais todavia, poderão ser 7 — per ideia idem. de 9,30m (tinas larias de águas pluviais,
iternecimenta a pelo Sr. Antônic Agostinho aumentadas, diminuídos ou sabstitul- te. centinletroe.) -- Cr$ 54,00 (cin- to e assentamento de meios
nos *
/3 bom JacqUes, portador da cartei- dos .por outros eersiças constantes das qüenta e 'guete() cruzeiros.).
construção
de
escadaria
na rua Perra de identidade n.o C. P. 3.474-1) "Espectficações", sele aumento '
metro
cúbico
de
escavação
Por
8
—
retribue°.
•
EA. 5..e Região, a fim de asienax o gude Valor e • efetivamente empenha- cai vala (terra) até 2.00m (dois uiepresente 'termo de contrato para a do. • Os pagamentos na, importinela troe) -inclusive transporte. 'carga'e A. Fleme Empresa Técnica de Engenharia Ltda. neste ata designada
ezcução das obras de calçamento a de Cr$ 840.617.00 (oitocentos • e que- descarga — Cr$ 22,00 (Vinte e doi
s
pelo vocábulo "Empreiteira", comalelepipedos e canalização de •tanta mil., seiscentos eeeetenta e sete eruzeiros).
á4tas pluviais Para a.e ruas Conde cruzeiros) correrão pos conta da ver- 9 — por caixa de rale completa — nroneete-se por si e seus eventuais
aisucessores, a cumprir Integralmente
d Leopoldina. ninará: trecho, da rua ba 100-347.0 dc orçamento de 1950, Cr$ 800.00 (oitocentos eruzeirose.
F4jTeira de Araújo compreendendo 9,0 Dastrito de Obras. sendo que a 10 — por caixa:, de areia de ao -x o presente, obedecendo além Miga
eilJ.re es ruas Abílio e Marechal Jer Empreiteira' poderá apreeentak con- 1.00 ~seda — Cr$ 1.500.00 (um mil .tudo que disser respeito às obras con-di.eaprtinseuadosec- tas mensais, com observálacia do as- e quinhentos cruzeiros)
trátadas, todos os serviços constantes
tonelecido nas "Obrigação. Contras ao morro á Rua Jupará:- das "Eseeelficaebes de Coneorrenclae
II
—
aor
.metro
rábico
de
corte
em
Inata" e pertinentes sempre ita' cluan terra /.20x80x12 — Cr$. 15.00 (quin- e 'Obrigações Contratuais", aprovaA firma Empresa Técnica de Enovedas pelo decreto n. 3.094, de 2e de
gelsharin Ltda., neste ato designada rtneados nos medições proeedidas-tidaesrvçofmnte ze cruzeiros).
de 1929, sujeitando-se às » esti• o vocebulo "Empeentera". com- Pela elencalizaçâo e,„medianee pedido, 12 — nor metro quadrado de re- julho
POsiçâo tia -calcamento a paralelepí- pnlaneee, muitas nperialidades deter_
• mete-ac por si e sena eventuais su- da Empreiteira..
—‘Cr$ 20,00 (vinte enizelfad).• Minadas naqueles dispositivos, que
e res, a cumprir integralmente o Sexta: — Multas — De couformi- pedos
Os servieoetle repoP.deãO (caso /ias ficam fazendo parte integrante deste
p ate contrato. obedecendo ideia dade com. as "Obrigações Centrad • , tudo que disser /espeito à obras tuals", fica a Empreiteira sujeita a iam( serão. pagos de acendo com a contrato, cuja celebração é autoriza• tratadas.- todos os-. serviços coas- pagar à Preteiters, • a titulo. de Mul- tabela "C" aprovada pel: lei mi- da por despacho do Ernae Sr. Prefei• ls das "Especificiações de Coa- ta a Quantia de Cr$ 350.00 (oitocen Mero 318, de 29 de janeiro de 1949. to, exarado •no processo número
Para essinatufa do presente con- 7.820.245-50 tendo em vista a proseierenda" e "Obrigações Coatra-tosecinqütaruzeispda trato
a firma empreiteina provou ta, apresentada pela Empreiteira na
ti, is" aprovada- pelo Decreto
ou
fração
de
dia
.excedente'
ao
,prazte
quitação .com os' impastes ' da Fretei-, Gen-cor/anda, pública realizada em
o '3.094. de 25 de julho de 1929.
determinada
na
cláusula
quarta
eu
eitandense às estipulações, mintas da prorrogação conoedida neto ! Eme- lura e da Initila inclusive lu:meato 3 de novembro de 1950. Rate contrato
e Penelidadès determinadas naqueles lentisehno Sr. Prefeito. Pica ainda sabre a Renda: eseeldáo da lei • dos reger-se-á pelas seguintes .-cláusulas:
d positivos, mie ficam fazendo parte a 'Empreiteira sujeita a multa 'de Cr$ terces tDecrete re° 1 853. de 7 de deenata° de 1439); registro da firma Prinieira: — Objeto cio Contrato:
earante deste contrato, bula cela(duzentos ceuzeiros) a Cr$ s.. do Departamento de
O presente contrato é lavrado, a
' Indústria e CO.
b ação e autorizada por despacho do 200,00
1.000,00 (mll cinzeiros) • pelo- es não
de dar execução às obras de
o. Sr. Prefeito, exarado no pro- •cempriuteeta no deeorrer dós traba- nierelo e outros deentatentoe meneio- fim
construção de toda a rede de 'gale.,
• sso n° 7.620.243-50. tendo em vis- lhos, de qualauer ordem de serviço nados e descritos.
t e p roposta apresentada pela Em- emanada da Fiscalização, além das E assim,, por estarem justos e con- ais de águas pluviais, fornecimante
e assentamento de meios fios ecoeseiteira, na concorrência pedala* rea- demais estipulações, emitas e penas tratados,' lavrou-se c presente térreo, •tru.ção
de escadaria na rua Perneta
que lido e achado conforme, é asSi•lin da em 27 de eutubro de •1950. lidastes
que
forem
nolicAvels
em
coanado
nelas metes haereasadas. 5 ea- butee conforme orçamento organiza.
flete contrato reger-se-4 Peles seguia- seqüêncie das referidas "Obrigações
teci
pelo
Gabinete do Diretor. do DePrefeitera an Distrito Fet
aulas:
CAuntra tuats".-. oahendo-/he - entratan- ber
deral representada. pelo Diretor cle paleareento de Obras.
•

▪
Segunda-feira .15
4
Segunda: — Execuçito

dos Trabalho: — Mem da execução das obras
can contratadas, cabe á lampreiteira
a remoção de todo entulho ou mateidai inaproyeitável, proveniente das
obras• executadas, bem corno obediência:1 a todos os pridee-tos organizados
e iis truçôes fornecidas /pela "Fiscaliza o".
J,
erceira: — Direção 1;e Fiscalização
do Trabalhos. — Os seeviçOs mencione os na cláusula inicial. serão exedl adas eices a orientação e fiscaliza-ç da Prefeitura, por interrnecho cio
C] fe da Repartição competente ou
po serventuário por ele deeignado e
so a direçaee por parte da "Ezadreitel " de preifissional legalmente babe: tado, consoante a lei federal na-..
m 23.589, 'de 11.de. nodernbro "de
193 e decreto da Preeeiture n. 8,000,
de 1 de julho de 1937.10 qual deverá,
estar autorizado a repeeseutar a Empreiteies em suas relações com a
Prefeitura em matéria técnica, sen
que a Empreiteira deverá afastar-cloj
hnediatamente dos serviços, qualquer
empregado seu, que a .juizo da "Piarbar.. ordem, o
oração", pertu
demento do serviço é prejudiear a
pelrfeição. das obras.
Quarta: — Prazo: — A Empeeltei3 se obriga a executar os serviços
e etratados, no prazo, .de cinco (5)
meses, contados 3 dias após á ordena
,pedida pela Fiscalização para Mique deck) dos' trabalhos, ordeno :men,
verá ser dada dentre ele. 30 dias após
a cata do registro ,deete instriunenno Tribunal de Conta.a. O Prazo
pra á execução da,] obra, semente
p erà $er " prorrogado -em caso de
_ terça malar, devidamente ceraprovedo
e ainda assim, ao, arbitrio da Eemea
Sr. Prefeito.
'Quinta: — Condições e Processo de
gemente: — Ao present econtrato
é dado o valor de Cr$ 428.194,00
( uatroeentos e vinte e oito mil, eme noventa- e quatro oxizzetrosY
ator éate decorrente de aplicação
$s preços unitários ;ás quantidades
evistas de serviços' a realizer, os
mis . todavia, poderão ser aumentadiminuidas ou sabstitutidos- por
o tros serviços. constantes das "Emificaeões" sem :lamento datMéle
3 r prefixado e efetivamente embacio. Os pagamentos na impor-.
t neia de Cr$ 428.194,00 (qutatrocene vint ee oito mila/cento e nevenquatro cruzei:eis).1.I comerão por
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conta da verba 700 347. O do or- poderá alienar os títulos candonados, tiraetros) de espessura traço 1: 3: 5,
çamento vigente sendo. qUee a Enie se Dor acaso tiver de proceder ao cimento, areia e pedra, capa de 0,02m
preiteira poderá apresentar contas desconto de qualquer importanda da .(dois centirnetros) de cimento e areia
mensais, corn oleservencia do estabe- ceução, em virtude de inobservância (1: 3) Cr$ 170,00 (Cento e .setenta
lecido nas "Obrigações Contratuaes" de alguma dás estipulações dêste con- cruzeiros).
e pertinentes sempre ás quantidades trato.
14 — por metro cúbica do elven:4ra
de serviços efetivamente verificados Undécima: — Preços:— preços de pedra 'argamassada, cimento e
nas neediçoeseprocedidas pela "FiaCa-- unitários dos serviços referidos na areia traço 1: 3 Cr$ 330,00 (trezentos
/Izaçã,O",, medifflite pedido da Emprei- cláusula inicial,, serão:
e trinta cruzeiros).._
teira.
1 — por metro oübico de escavação Para assinatura do presente con' Sexta :. .— Multas: T De- conforent- em pereil pesado até 1,00ra (pm me- trato a, firma empreiteira provoit
dade . com as "Obrigações Contra- lro) Cr$ 25,00 (vinte e cimo" cruzei- quitação com os impôstos da PrefeiUrais", fica a Empreiteira sujeita a ros).
tura e da União, inclusive arpeei°
pagar 4 Prefeitura, a titulo de muita 2 ..- -por metro cúbico de aterro sôbre a Renda; certidão dá lei dos
a quantia de Cr$ 500,00 (quinhentos compactado, com carga, descarga e dois terças (Decreto 1.853., de 1 de
cruzeiros) por dia Ou fração de dia transporte Cr$ 25,00 (vinte 'e cinco dezembro de 1939); regitre da firma
excedente ao prazo' determinado na cruzeiros).
do Departamento de Indústria e Cocláusula quarta ou da prorrogação c 3 — por metro oritaree de eScavação me-Me e certrot documentos meneioconcedida pelo Mun.° Sr. Prefeito. em vala até 1,50m (um metro e cin- cionadas 'e' descritos.
Fica ainda a Empreiteira sujeita a qüenta) para galeria, inche:sive es. E assim, por estarem justos e C;ontia Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros) a corarnento, esgettimento, soo, e re- tratados, lavreu-se o presente tereeo,
Cr$ 1.000,00 anil cruzeiros) pelo moção da terra Cr$ 30,00 (trinta cru- que lido e achado conforme, e. assinado pelas partes interessada" a sanato eamprimento no decorrer dos agirem) . •
trabalhos, de qualquer ordem de ser- 4 — por metro de fornecimento e ber — A Prefeitura do Distrito t Feviça emanada da Fiscalização, além' assentamento de tubee de 'concreto derai, representada pele Diretee do
das demais - estipulações, multas e -armado de 0,50m (cinqüenra ceai:1rue- Departamento de 'Obras, engenheiro
penalidades que' forem aplisetveis em troa) para galeria, inclusive eterno e Lauro Aatunes Paes de Andrade .e
consequenda da referidas "Obriga-. coce da vaIa Cr$ ,1I0,00 (ceceai) e dez BraPreheira pelo Sr. Antônio sem.tinha Barbosa Jasques sendo também
odes •Contratuais", cabendo-lhe en- cruzeiros).
tretanto, recurso para- o Sr. Secre- 5 — idem idem de emm idem idem firmado pelos Srs. Jobel Barbosa Jae - '
tedo Geral de Viação e Obras.
Cr$ 85,99 (oitenta e cinco ceuzeiros). quee e Jorge Batanio Tinees. GoaçaiSétima: -e Rescisão: A 'Prefei- • 6 — por metro de fornecimento e vens qualidade de testemunima e, por
tura -poderá declarar a rescisáo deste assentamento de tubos de eenereto reide dermes Evaristo Bisa Of. -Adcontrato,. nos casos previstos nas armado. de 9,30in '(tdieta gautime ministrativo ci.' J matricula 4,242
"Obrigaçõe
s
e ainda se
-troa)p misderalo,ncusive coiu exercido nêSte DePartearialita da.
a Empreiteira falir ou transferireiete abertura, aterra e soca dá rala. Cr$ Obras, que o escrevi. contrate a outrem, sem autorização 65,00 (sessenta e cinco meeiros).
1)e adirdo com o art. 15 Ti. VI ,e
da Peefeetura. Em qualquer .das
7 ,, por poço de visita de IhO 5.0 da Constituição Federal e
pótes,es, a rescisão será aernore pro- 1,00m completo com tampão •.de ferra colar 'n„ 2, de 23-3-49, do larene' Sécedida administratevarnenre.
phor Prefeito, êste. contrato está
ort. 2.00040 (dois mil crazeirore
Oitava: — Fôro: — A Prefeitura e 8 — pod caixa de areia de ipo X Isento do pagamento do' seio por vera Empreiteira elegem de comum acôr-. 1,00m complete corri tampão de fer- ba, determinado pelos Derreto - iets
do, -para domiedio 'legal, o fôaí deste ro Cr$ 2.500,00 (dois mil e quinhen- as., 4.655, de 3-9-42, combinado tona
Cidade do Rio de Janeiro.
tos cruzeiros).
o Decreto-lei 9.409, de 27-6-46, • PeNova: — Validade do Contrato: — 9 — por metro de fornedmento e gou pela gula n.- 6.3000.914 r.lo. SerEste Contrato ao terá validade,, após assentamento de meios fios» retos de viço de Correspondência do Depare*
o respectivo registro no Tribunal de granito Cr$ 50,00 (ciniqeenia cru- temente, de Obras, deteria de 4 de
Contas da -Prefeitura, ficatato acor- zeiros).
dezembro de 1950, a quantia de Cr$.
dado que á Empreiteira nenhuma 'in- • 10 -e idem Idem curvos idem idem 130,00 (cento e trinta cruzeiros) redenização cabere., no ceco da impugna- Cr$ 55,00 (cinqüenta e cinco cruzei- lativa a texa de assinatura de têneee,
çãO dêstepor aquêle Insigne. Tribu- ros).
-de acardo co mos decretas 348 e :Re,
nal, ando-lhe garantida, perene a 11 — Ror metro de reaestitamento de 21-12-48 e 29-1-49, respectivamenrestituição das depósitos feitos em de
meio( fios retos e cuevod Cr$ 12,00 te. Rio de Janeiro N de dezembro do
(doze cruzeiros).
consequência do presente. .
1950. — As) Lauro Antunes Paes de
Décima: — Caução: — Peta garan- - 12 — por metro - quadrado deescada Andrade a Antônio Agostin!u) tlar1:
3:
e,
cimento
em
cimento,
traço
.
bosa Jacques.
tia dos trabalhos propostas a Em•
preiteira caucionou na Prefeitura, a e areia. e Pedra, inclutive revestimen- Testemunhas) Jóbot Barbosa
iceimportância de . Cr$ 18.000,00 (dezoito to de. 0.02m, (dois cexitineeetros) de quer e Jorge Baiardo Torres Cion.
mil cruzeiros) em Apolleea, cenforde cimento e arda (1: 3), Cr$ 190.00 qatve,s.
faz certo o talão n. 11.187 do Derme- cento e noventa cruzeiros). •
As) Hermes Evaristo Bimas.
ta:mento de Contabilidade, datado de. 13 e- Por metro quadrado -d epated Contere Rute d eMatos Carvalho
II •
4 de dezembro de 1950, A Prefeitura. mar de cimento com 0,08m. (oito cen- — Matricida 46.503.

pONGRESSO NACIONAL

MINISTÉRIO PÚBLICO

-ANAIS I
11 volumes' Cr$ 250400
A I EIVO
• laiseee. ee Vence*.

Agencia
itenrigti ee Alves,
Agencie 1h -Prggerle

'
- 611311111111M4 5. irmanai
nnn•••

ÁTENDe-Se A PEDIDOS PELO SERVIOC. De'ReEMEiOLI30 POSTAL
'

Ir •

372

S3 ,Yunda_!aira 15

SECRETARIA GERAL
DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento cio Pessoal

nru.r, onCIAL

11 n

Janei•o

Enoy Medeiros de Barreto 24596
Caselli da Costa . 24.521
Rosalina Joanna da Silva . 21,454
24.657
.élrnesto Jose de Lima ....
14.578 Luciano dcs Santos Paula
24.671
14.935 • Filho
&cum° Cardoso de Assumo14.985
21.734
ção.
25.027
15.097 Lino Jcse de Oliveira
15.712 Reiro
25,163
m
Refluxo °al inho Goes'
15.754 Elza Simões de Almeida
15 793
25.257
Metam)
16.182 Elza &anões de Almeida Mor16 211
25.257
ra
16.211 Ziileca
de Castao Caminha
25.290
Carvalho
16.206 Mário da Conceição Castro
16.462
25.435,
-Aquin o
16.466 Reginaldo
de Oliveira e Sou17.010
25.450
sa
17.025 Sebastião
Fernondes ti
17.615
25.408
vedo
17.172 Osvaldo
25.585
Siqueira
17.181 Omar Pereira ele Seusa
25.740
25.676
Itenecito João da Silva
17..185 !acanto Pinho de Valei-Iça
26 241
17.196 Manoel Davi
26.242
17.197 Nacanor José ele Andrade
26.124
26.741
Carias Antunes da Cliva
17.201 Edmundo Teixeira de Cr26.764'
17.212
valho
26.775
17.219 Emílio Pedro
27.217
Acácio ele Araújo Ribeiro
17.249 Francisco Marques Góes Cal17.437
27.202:
rrion Filho
27.303
17.604 Ilaroldo Azevedo Rodrigues
27.342
17.604 Atinando Hipólito da Silva .
.17.634 Adalberto Ramos
13.940 Alice Santos ele Jesus
18:285 Mobel Regina de Azambuja 27 666.
27.869,18.499 Dagmor Mangini
15.548 Fiorentino Januário da. Sil'28.148,
18.557 va
Cristóvão de Melo Miranda
28.456
18.710 Osório José Rodrigties
Ernestina Costa de Abreu.
28 668
18.800 Coutinho
18.811 Hilda Parreiras de Oliveira . 28:G94
18.813 Aug usta Queirós de Carvalho
28.715
Ol'amira
29.008
19.227 José Ferreiro da Silia
29.680.
Aoélia da Fonseca 19.262 Ercilia Araripe Velasco Pita29.272
19.906 iuga
29.440
20.005 Elsa Eugénio dos Santos
29. J4
Enoe Cerni Costa
20.021
20.131 Gerardo • Gambôa Paina Pana- 29.518plona
20.197
20.440 Alvaro Nascimento Oe Assuw 29.532
eáo
20.650 Maria
Clara de Soveral Jun20.920
29.553
queira Aires
29.919
Via Almeida da Silva
20.33 Roque
30.000
Barbosa de
30.001
Ire
de
Meio
20.950 Irene de Andrade Alves Bar21 035 rezo
30.065
21.056 Deocleciano Paes de Cismam30.400
. no
21.119 'Moria Helena Guedescje
30 734
,Abréu
21.213
21.944 If éleil Pereira Rego Castilho
30.737
Alaia
ea
30.759
21.293 Adelino Alaria Guerra
30.028
so
Adriano Barroso
31.061
Pereira
21.304 Joé
31.425
Pereira P.atista
21.551 AlinerindoJosé
31.582
dos -Santos
21.806 tribúrbio
21.672
1,61s Carvalho da Vira
Cavalheiro de Assis Car21.816 Irene
31.675
valho
21.904 AdlOe Benedita de Almeida
21.966 Ventai] ia
31.870
22.120 AL: rima Aguiar Totnes Mar:
22.149
31.880
ques
32.237
Lufa Rodrigues de Paiva ..
32.487
22.165 Osvaldo Ferreira Serpa ....
22.179 Domingos Ferreira Alves ....
32.583
22.425 Aunir Gomes dos Santos .. 32.603
23.075 Nivaldo Parara de Rezende . 32.671
32.701
Arlete Résenee
. . Henoch Ewntela
duardo dos Santos 32.832
p.22'120
e de Sousa Cavalcânti 32.871
2a
.2503 A'rtól.li°
;
23.255
33.383
É asort
,, de Me'o
33.570
`
ndh
23
329 Fla
33.576
23.409
Pacheco
A/farlza de A.'c uiar
o
Mari Tepota cie Albuquerque 33.660
33.663
9,..V A:ihfl Alvas de Banho
33.700
". "' Rute Jaques da Silva
ne Erotides Gonçalves da Silva 33.703
33.747
23.9z° Alba de Scusa Santos
23.9131
33.757
9 , Elza Azevedo Gondim
24.06
333:7954
379
Aneda da -Costa Ramos
24.236. 3.0.ao severo

EDITAIS E AVISOS

merdo
Adaiberio Vieira da Meto ..
EDITAL
Além Vasques
O Chefe do Serviço de Seleção. faz Eduardo Pinto .2enceira
ciente aos Senhores funcionários que Francisco Xavier Santiaga
ainda não fizeram entrega das cedei- Otávio Rodrigues da Silva
ei(:es de tempo de serviço para efeito
Valquir Guimn arbea
do Concurso de Inspetor de Alunos. Nuno Seabra rteis
deverão fazt-i-lo até tèrça-seira, dia 16 Alia Simão Geurreiro de..Car
do corrente as 17 horas, prazo este mavalho
prorrogável, por ter terminado na da- Fefga Podcameni
ta de inscrição.
Fut.:dia Bardai da Corta CarEm 13 de janeiro de 1951. - Atam, doso
Lisboa de Meireles. Chefe do Serviço Oscar Pereira da Silva
de Seleção.
Adelaide Pereira Ferreira .
Semiramis de. Sousa Melo
AVISO DE PAGAMENTO
- Lopes
O Diretor do Deoartamonto do Pes- Mário Gonçalves Furtada
soal avisa que. cru ciunprimento aos Honótio Ribeiro dos Santos
deseachos do Excelentisslmo Senhor Maria de Lourdes Pereira
Caldas Maciel
Prefeito proferidos no processo número 1.552.245-50. será realizado, de José 'Manoel Constãocia
conformidade cem a ordem - cronoló- Daniel Ferreira Pinto
gica constantes da relação anexa Manoel Pinto da Silva
e àquele processo, no próximo dia 1.° Cândido Pernandes
de: dezembro de 1950, no 5.° andar tio 'Luiz Cardoro
Edifício Comercial-Rio, das 11.30 As Herondina °Sares Pereira
16.30 horas, o pagamento dos ' Ano- Silva
- -estios referentes aos servirte.s •abaixo Antonieta Ribeiro da -Silva
Edite Adelaide do Rego Barrelacionados:
ros Ribeirc
)Nome
Matr. Feudo Antribio -Martins Pinh eiro Antônio Gentil
0.040
Alfredo Cardoso
0.052 Rafael Garglione
Manoel Franctsco de Sá Brito
0.720 Maninho de Faria
Mário Fernandes Lopes
0.759 ;Hilda Maeia da Silva
Idiete Peixoto
0.767 Ubaldino Rodrigues Mo
Henrique de Assunção
Bernaenegildo Pereira
de
Araújo
1.138 Avelino Carneiro- de Abreu
Alberto Euzébio de Oliveira
António de Sousa Melo Junior
1.144 Manoel Pinto Nogueira
lb, Rodolfo Martins Paul
1.147 Edson Mariana de Semeia ....
:Natalício Lopes dee Farias
1.35a Alfredo Nunes" Tenória
Eintuantiel Chalspinlano Reis
Antônio Matlas dos Santos
Martins
1.411 Alberto dos . Santos Mina .
1t-alr Temporal
1.475 Lúcio Soares Cardoso
'Affonso Fortes Soares PereiAlaria Madalena Cruz Amor
no. .
1511 Maria de ,Lourdez Ferreira
Vicente leal Lins de Barros
1.884 Figueiredo
2.199 Graziela Serp:t Ribeira de
Benedito de Carvalho
Barbara de IAnia Brandão
Almeida
. Itaglba .
2.256 Ulisses José. Fortaleza
Adrfano Gomas
2.313 Miguel Arcanjo Viana de
Arthur- José -Pinheiro Filho .
2.366 .Meio
• Hailmio José Torres
2.369 Haidée 'Cardos.) de Castro
Liequiel Monteiro
2.403 Ala ide -Braga do Carmo
Anaelgisio Ferreira Braga
2 420 Luis' Antônio Hemeiério dos
José Nazareth
•
2,476 Santos Tibórelo Rodrigmes Pereira
2.557 Manuel Sousa Vieira
• Anésio Gomes
2 608 Cícero Avelino Pestana
Manoel Teixeira
3.097 Luis Mendes
Arnaldo Coutinho • Lopes
3.097 Manuel Camilo
-Dea Magalhães Bittencourt
3.319. Manuel Martins Scares FiDulce Gonçalves Pinheiro
lho
Guinaarães
1.418 Antônio Martoreli
Carolina I3arthado Pettirsen
3 484
Alayde de Miranda Santos
3.488 Maria Lills a Cardoso
Isabel Alamolhia dos Santos
3.505 ano
'Francisco Mariano da Silva
3.669 Atáli a da Silva Lorenzato
Antônio Piersandi
3.682- Renato de Freitas
Ernesto di Rego
4.074 joeé da Cunha Pedrosa
Bras Renato Pentagna
lia Stlnaelcr de Araripe Alatedo .
4.152 Segismundo Cruvinel Rato
Adice Vieira da Alota
4.328 Antônio Fernandes Pilho
Euihra de Melo
4.370 Olga R o dr igues da Silva
A4itur do Almeida Falho
4.539 Nascimento
Olynapio Soares Pinto
4.559 Euclicies Ferreira de Matos
Euínce Algo Rounet
5.097 Otávio Veloso Salgado
Alvaro da Silveira Gonçalves
5.195 Gilberto Macedo Garcez
E:mina Dorothea Paepelee
5.369 Henrique da Rocha
• 5.483 Honório de Sousa Ramos
João dos Santos
Joaquim i 14at
5.489 Hermócenes Mont eir o .iele
Araújo
Aurino Dias de Freitas
5.613
Feliciano Primo Percha ..
5.031 Henrique Gomes dos Santos
Mauricio
de Oliveira
Samuel de Oliveira Campos
5.716
5.726 Odete Vieira
Carlos Leite
5.930 Antônio Limae•Antnóio do Alasennente
5.938 Alberto G •Tramontanct
Alvaro Antunes
6.017 Irarema Fernandes PulchéCarlos Teixeira Pinho
rio
Pedro Clementino de AlmeiErmelinda Dias Costa Perei6.038
da,
ra
Ribeiro
Leonar
Haidée Barreto de Assunção
Aeia:e!sa
6.190
alaemiro
Borres de Oliveira
Braga
6.429 Adelaide Pereira Romariz .
Nelson Mufarrej
6.512 ar:ânia rno.5 doa Rei= Lcsa
Sebral -da Fonseca ...
6.5291valdevhio Eduardo de 011António Borges Pargamna
velra
...........
Jaee Alevancire do Nasci5.999LCcides Pereira dos Santos .
IItimberto Mala

7.928 Rafael Arcanjo de Faria ..
7.073 •Gicecnda Earcnaan do Vale
7.019 Cláudio 'Mesquita de &sevec2iel dos Santos
Francisco de Sousa
Oscar Eu":
Pedro Alves ca Cesta
muell o aVoolf Teixeira
Vendeh
7.208 Alcides
Curvelo
7.288 Antônio
Gerar da Cesta Pereira Vilas
Boas
7.249 . NieOlan Porfnio
7.236 Willey Reis
7.712 Silvio de Oliveira •
Jose Alves da= Santos
7.719 Heicor Danuuceno Raposo
7.601 Francisco Seudieri
1.621 Enfl lio Miranda
Ladro Emílio Cauda de Sou8.108
sa
8.206 Braz Catalana
Cícero Bastos Monteiro
8:439 Gentil Cdáv9a Coei li o' de
a.4434
Castro
8.475 Ternistocles Babeiro
Luis Canapbell
8 .055 Antônio Gonçalves de 0118.656
veira
ald duo Ta viu es Caiei.' . .
8.719 Lauro Lyuch
Lauro Lynch
- 8.724 onofrina pereira Godinho
8.663 Adeeho Fernando Ribeiro
. 9.218 Domingos P.I.YS
$.617 Adanaazildo Sergio Salvado
9.667 Chney Rodrigues- Addor
9.847 NVa 1 d en9 ro Da Silva
9.858 Adeha Santos Cordeiro de
9.949 Miranda
10.130 IIehette Pwcas Pereira Brow10136
ne
10.202 Braulio -da Ronha Pista
10.281 Bt tarro Le2es aa Silva
10.360 Anadlair Moreira da Costa
10.507 Ferreira
10.578 Georghia Ottani Lirrpo • de
Abreu
10.605 Aracy Wanderley de Oliveira
Alfredo Sebastião Peucdc
10.785 Aeteacio Alves- de Moraes
10.847 Cauden Pinto Brasil
Dinah Grayba
11.009 Eltn9tcto Tnias
11.412 Didhno Borgas
11.458 Paulo I3arbeaa Naecrmento .
Notar Imolo de Oliveira e
11.557
Silva
11.562 Celta do. Oliveira 51db Jar11.636
dhn
11.649 Maria Charters R.beur . . .
11.696 Irene Amurai da Silva
Yedda Monteiro. Gonçalves
11.728
Comes
11.789 ceey Azevedo da sdva e Sousa
11.841 OSa Arengo da Silva
Juracy
Franichn Sabroza
12.013
12.120 Nelson Nogueira
12.238 Cândida Aleandrina Vilas
Boas Cordeiro
12.299
12.324 Acto da Costa P ereira
12.386 Benilde de Menezes Muras
Carn9na Adaustreng' de Me12.393 . dehms ,
12.420 Ernesto Corrêa da Silva
12.421 Carlos Charles Pinzão
12,438 Leopoldiuo Xaviee AzarabuJa
12.981 Arnaldo de Abreu Mendes .
13.060 Et:1' . Teixeira de .Carva7.699
1.107
1.194

13.961 Ilayelée Costa Araujo Feio

13.143
13.226
13.441
13.451
13.477

Antonio Ferreira 1,,,ta
Inacy Braga
Mantel Léopoldino Mendes
Francisco Viola
Denetrio Frazão de Menezes
Torres • da Cunha
13.499 Célia
Djanira da .Silva Cravo
Yara
Mauricio da Fonseca
13.599
13.603 Lucinda Teixe ra Chaves .
13 743 Antonio Cesta
14.036 Clsmentino Coelho dos San(,0,5
14.160
Pentino FeA. cera Lyra
14 . 4g7 Francisco S:ivero Nice
14.537 Pinto de Odveua Duque
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Eunice Valadares Mapsur
33.887
Anto.no Palermo
33.888
Celeide Dalgado Costallat
33.921
Gilka Vieira Romaguera
33.962
Eni !Lopes Rebelo
33.987
Maria José Cesta Azevedo ... 34.025
34.037
Célia de Sousa Camardela
Beatriz Ottoni Braga
34 . 052
Murian Calraon Huergo
34 • 105
4.249
Alvaro de Carvalho
Haysa de Castro Neves Terra 34.253
João Almeida
34 . 322
Emílio Werneck Hirsch.
34.350
Helena Aaag• ão Pinto da Rocha
34 - 393
Itdda Maria do Lago Smanio a34, - 4,25
aa
Nilo Carlos da Cruz
Te:tu/lana . cies Santos Aze34.715
vedo
34.779
Manuel Rangel
34.795
Edgar Paulo Torres
34.813
Moacir Gomes da Silva
Benevie
Pinto
Maria .3 O sé
34.894
das .
34.991
Benedito Alziro Alves
35.021
Orlando Martins
25.045
Ivano Velos° de Carvalho
35.070
/lira Mar"lia Coustol
35.074
Zeualene Martins Nava.z
'Silva
Elvira Fernandes da
35.186
Rocha
•
Avelino José do' -Nascimento 35,401
35.010
Max Nelson Senise
35.641
Clovis Barrouim Melo
35.687
Lourival Lorenzi
35.769
Eduardo Cindido Antunes
35.771
Ledo Correia Furtado
35.797
Gilberto Camardelli
Maria. de Lourdes.Gomes Colangolo .
35.805
Irene Moura Bastes
35.990
Roberto de Assunçflo Carreiro 35.992
Alvaro de Sousa Pereira...... 36,024
'5.5ário Durivier Goulart ... 36 - 043
Alcides Pirmino da Cruz .... 36.049
zfigènia Iria Machado San36.081
tos
Danilo de Sousa Leão Coim36.174
",bra- Gonealves
Herculano Camilo dos Santos 36.245
36.196
•
Alberto Adoni
36.242
Fnétas Cardoso • ^,
Délia Nogueira Dans:muno 36.270
36.357
141nrip es Gonçalves Lapa
36.376
Nevrtrin da Rosa Dias
35.391
Argeiniro Manu:el Gomas „
Chalo Pasehoal da Silva .." 36.413
313.421
Dedelecio Pereira simas
36.427
Flávio da Costa Moreira
36.448
Manuel Danário Coutinlp
35.435
Adonis da Silva Lopes
Francisco Ferreira de Moura 36.511
3 .512
114r3nalsco Fiai
36.529
Luís Goozaga dos Sautos
36.532
Loarica Pinto de Azevedo
36.574
Alberto Mas • Idalino, Guima?ães da FM36.703
aeca
36.753
Antônio Lourenço Moita
36.752
Ema Caiado Ferreira
36.681
Ne118:1 de Mendonça Ferreira
Bisa-lia Berlandez Pedrcsa . 36.893
Carmelita Martins Figueira 36.935
37.069
Adriana Lopes da Silva
Emanuel Fernandes Torqua37.074
1-o,
37.133
Mário Gomes Rangal
37.1E0
Antônio Gonçalvca Ramos
37. 273
Julio Rosas de Farias
37 297
Pedro Be:lando Filho
37,299
Paulo da Silva Dória
Sebaatião Francisco Pioheiro 37.303
Adcatinho José da Silva
37 .385
Antonieta, de oliveira Costa 37.488
Artur Gomes da Silva
37.539
Haidée Fonseca da Silva
37.657
Plorervalcio Ramos
37.681
37 .697
A/adir °cadinho Martins
Manuel Vieira da Silva
37.708
Disa, Araújo Parcareli
37.985
Davina Seoulvr da dos Santos 3'7.937
38.013
Helena da .silva Vieira- •
38.285
0:1dio Pinto Marques
Altamir Santiago das Santos 38.379
G i*r.ilditio Ferrei:a de Sonsa 33,398
lviaria das Dans Rod:igues
38.541
Filen ••
Gerron Tavares de Oliveira 33.611
Acides da Sonsa
38.673
Antônio Francisco da Cruz 38.675
38.680
Afonso Manuel Barbosa
28.732
, Ari Leal de Sonsa •
28.809
José de Lima dos Santos
33.843
Geraldo Fosseis° GOUlatt
28.892
PePe Jaeob Benzei-V*1

Braulio da Penha
Antônio da Silva Rebelo
Dermeval Henrique de Miranda
Raulino Damásio doa Santos
Alvaro de Freitas Punhatbaco
Carlos Alberto Pouca
Fausto Barreto de Madureira Pará
Adelino José Nazario
Oneide Monteiro Mouca
Artur Sacadura,
Homizio Ribeiro
António Sidnei Cantara
Claudionor Alves
Paulo Marassi
&medito Francisco 13Jrges
Alvaro Gomes de Freitaa
Antônio José Serafim
Francisco Raposo do Amaral
Filho .
Oscar Ramos dos Santos
Mário Ftegino da • Silva
Antôni °Avelino dos Santos
Francisco Rosa
Antônio Machado • Xavier
Aduaro Sacana Junior
Francisco Teixeira Bitteneourt -• '
Theodoaico dos- Santos •
Etrigard Tertuliano dos San-•.
tos
A/miro Fiorentino Ferreira
Isidro Joaquim de Assis ..•
Maria de . Aguiar • Almenda e
-Sousa
•.
Adelino de Paula
Benedito de, Andrade ..
Jovelino Ramos • .
Avelino Nog,izeira . dos Sana
... • .
! tos •; .
Iro' José -Ferreira
Fdrno Gomes :de • Freitas .•
Humberto de Carvalho
Emilla Catai& de Almeida
Casar de Freitas Caldas .
António da -Cora • MedeirOS-2
Leonidas Hermes da Fonsed
Ca Filho .
Felisberto Mariano.
.
Berilio Ferreira
Antenor Borges dos Reis
Hélio Freire de Miranda
Heiaor Menezes
Olivia cie Miranda Clialita
Guilherminp Lopes da Silva
Maria de tourdes de Oliveira
Cardoso . .
Belarmino Alves da Rosa
Eleitor Alves
Ayirio de Oliveira PortelaIdílio Pereira Lima
Agenor Cláudio cl eSitisa
Hélio Ferreira Barbem • ,
Puro Batista de Oliveira
Nete
Feridas d eOliveira Pinto
Argentino Lopes Teixeira
Amaro Dias Machado . .
José Barbosa da Silva
Antônio João de Almeida
Alvaro da Silva Lima
Sebastião Rosa da Silv a
João Florindo de Sonsa
Clarindo José Luis
João Cavalcante de Sousa
Manoel Martins de Santana
Antônio Franklin • da Silva
Elpidio dos Santos Ferrei:
Francisco Rodrigues de .Sant'
' Anna .
.
Tomáz Maresulino Ribeiro'
Agnelo cio Almeida Sousa
Rosalina Fonte de Mat.,is
Benedito - de Sousa . .
Misael Ferreira
Antero André da Conceição
Francisco de Sousa Marinho
Oscar Manoel Bossa
Valdemiro José da Cruz.
Agrinaldo José Ribeiro
Laura Maria do Nascimento
Antônio Liberato
Miguel Sampaio
Arino Antônio de Moraes
Reinaldo Lourenço cia Costa
Joaquim Alves Candes
Gilberto Pereira da Silva
Carlos Alberto Rothier Duarte
Iron de Melo Valente
Nicodemos Inácio de Almeida
Aurélio Jorge Cordeiro

38.938 Fenelon Braga Leiria
46.073 Antônio de Castro Palma
51.48(
38.963 Altair Cabral
46.190
Júnior
51.489
46.245 Niltan Vieira Neto
Odilon Gonçalves Neves46,266 Manoel Francisco Marçal
51.547
38.995 Jorge Ponciano
46.303 J.o° Arcanjo da Fonseca
51.714
30.021 Fernando Andrade Simões
46.340
Behedito Freitas
Ivo Teles de Azevedo Pas46.391
Benedito
Amorim
Parga
51.751
39.031
sos
46.454 Cosmo Gonçalves Dias da
39.099 Nélson José Pereira
46.587 Costa
Ali de Melo
51.732
46.852 Antônio Calixto da Silva
51.765
39.16.1- Antônio Pereira Pinto
43.712 Armênia de Sonsa Cardo3-9.248 Antônio Alves Menezes
51.794
39.326 Antônio Guimarães da Silva 46.744 so
46.801 Marcelino Martins Correia .
39.412 Antônio cio Carmo
51.563
46.898
Salvador
da
Goma
Nunes
51 905
39.453
Hiltro Gonçalves Duarte
Alba
Barbosa
Ferreira
de
As39 457
51.995
Pedro Andrade de Oliveira .
46.919
sunção
39.468
Dalvina Lufa Quelha° da
39.478 Eratildes Joaquim de Sousa 47.181 Silva •
52.039
39.492 Cristino Marcolino de Oli- 47.432 Alvina • Ferreira
52.269
veira
39.504 Marcelino
52.39
Giselcia
Ribeiro
de
Lacerda
47.480 Antenor Francisco Coelho .
Sta,vola,
39.515 Luiz Moreira
52.334
47.757 Adernar Freire da Re:sa
Ribeiro
52.357
47.195
Franco
.
Heitor
Dias
39.533 Pedro Joaquim Trindade
47.83, Notacílio • do . Nascimento
52.375
Hélio de Oliveira
52.415
29.558 Osvaldo Monteiro . de Men52.425
39.621 donça
47. aaa Alahn Moreira Leite
Charles Ftederiak Flobbs
52.1323
39.722 Alcindo de Melo Teixel.ra
47.9a2 Carias Pereira
52.681
39:724 Filho
4aas . Antean'o
Gonçalves de An29.748 Alcides da Silva
tirada
52.68a
29) 820 Carlos Gomes. Filho
44:881051•71. Araguth Borgra dos Santas
52.897
Vandaio Vieira da Silva
Dayse
Santos
Barbosa
52.:781
39.856 Belmiro Isidoro Pareira .
48.324
48 . 586.Eivara- Matea Puxes
52.
29.893 Melehisedeck Bastes
, 673 Iva Carreira de Oliveira . • .. 52.83t:
48.673
Masca Evangelista de Suosa 48
.. Jane da. Casta Campos
52.842
39.977 Sebastião Francisco de 011a
52.945
29 995
veira
• 48.784 Ni2s1Y. de Almeida Rego.
43.811 Airton Vital Ferreira Lima 53:051
40.993 Alcides da Silva:
48.801 Diógenes . P a• x:rira Lentos ....
53.0G1
Norivail Lopes de 'Campos
49 . 000 Luís Cairmos .Melo
53.101
41:544 Adolfo •Alanoida • de Aguiar
43.902 Hélio Sarmanhca•Arraes•
49;094 Fr an cisco Mareelino•
49.342
43.051 Roberto Carneiro •
53.11.
43.167 Oscar • Santana Amaral
49.692 Lélio 5rTartins .Pereira
53.11".
Eduardo Francisco -da' Con,a'a Joaq uim da Alinaida Neto
53.12:
ceição • • ^
.43.167 Américo
49.1110 Carlos Continha Marques
53.14!
Gonçalves
da
Silva
43.179
.Almir Duarte Pareira
Marina
Enéas
Sousa
de
Oliveira
:43.192 Eleabão
53:20:
Pedro Costa
Jaaquim Paulino da Silva
53.201
43.231 Amaro
Ribeiro
r‘,, 'Antônio Lemos pereira
53.25'
43.238 Antônio C1.2ü0/210 da Sousa ra-:';'
Rodrigues Lourenço 53..30!
43.307
José de Oliveira . ;•d„"-*° ee'Argemiro
J.P raalel5C0 da . Silva
•
53.231
43.314 Aristoteles
Arnaldo Antônio LOp2S
',,au*a.,
",a4 'Osmar Pedro- dai' Silva
53.331
Avelino Leôncio da Silva
",ar
ar,
Fernando
Peixoto
Meio
53.361.
43,343 Bartolomeu José 'Luis
"
4
,
a
.
r
at
Feliciano
das
Santos
53.3W
43..353 Benedito Brás dos Santos
*g .,Vrt ¡Manoel Bispo da Conceição
53.5de.
43.404 Joo Pereira Brás
a ,e'.7„ 1 Faancisco Alves Nazaré
53. 4r
.43.416 Mariano Magioli •
da; dia .r4, I Arlindo Vaientim dos Santos 53.42!
43.510 Silvestre da Costa Filhe)
"u•ul " Ivarino Figueira da Silva
53.45!
43.530 Jesé Alves Margato
50.123 Gabriel Redrigues
53.43:
43.535 Lia Bustainante do Corra„
Antônio
Ribeiro
Ramos
53443!
43.600 lho Aranha
50.100 Eloplodenil José Ferreira
53.511
Esmeraldino Augusto 'Si:12a'Abner de Sousa Dutra
53.53!
43.711 no
50 - 192 I Constantino José de Sonsa
53.59:
43.758 LuisCavaleánt i •
50 345 1Waldeinar Dias Leite •
53.60:
50
. 434
43.765 Eustárdo Coutinho
l berto Caldas
534.5:
43.796 Petrônio Xavier de' AndraI:.
NN aldemar Augusto
53.77!
43.810 de
50.454 I Antônio Telemaco da Costa 53.84
43.913 Manoel Joo de Santana
50.474 Alípio José Parreira
53.957
43.925 Valdemar Rodrigues;cie
t Francisco Marinho da Costa 53.98::
Queirós
50.477 Benedito Breia
54,652
50,500 Waldemiro Coelho
43.930 Antônio Bruno Ramos
54.112'
Geraldo
de
Felipe'
50.561
Manoel
Bento
da
Silva
54.219
44.084
Miguel ' Nunes da Silva
44,0117 Francisco Assis de Almei54,244
50,612 Hereilio Gonçalves Farinha
44.104 da
44.129 Joiio
Falho
sélLuis do Amaral Fi54.259
44.158
50.625 wateT Burle Max
54.275
44.221 Hamilton Fagundes de BuGeraldo Vaques
54,32a
44.311
lhões
50.633 Natalina alargues dos Santos 54.423
44.411 Francisco Marcelino Bar Ananiaa de Oliveira Carvalho 51.432
44.515 bosa
50.654 Antônio Carvalho
54.473
44.516 Antônio Paria
54.485
50.660 Leonardo Alberto da Costa
44.522 -Euclides Albino de Sonsa
54,489
50.712 Hígino Justo
Mário
Guedes
44.557 Francisco da Silva
54.508
50.754
Euzébio
Gomes
44.634 Horá,eio de Sousa
54.529
50.764
Luís
Jorge
54430
Ari Rodrigues dos Santos
50.766
Manoel Cardoso Gonçalves
54.532
44.642 Benedito Justiniano de MeJosé Joaquim Rodrigues_
54.533
44.779
nezes
50.787 Mentor de Castro
54.537
44.817 Celestino de Freitas
50.818 Nilo Bilhalba
51546
44.854 Antônio Gomes de Barras
50.837
Ernâni
de
Matos
54.531
45.011 Akides Bento Rodrigues
50.871
Nélson
de
Moraes
54.6'84
45.028 Deoclécio Antônio da Silva
50.939 Claudionor da Silva
54.718
45.204
Rafael Moreira
54.810
45.210 Hugo de Vasconcelos Bar„a
Manoel Ribeiro Machado
54.847
45.312 bosa
50 - 13 " Celestino Fortuna
54: 857
45.333 Ari Gonçalves Braga
51.049 Jovelino Afonso da Silva
54.911
45.411 Inácio Luis dá Melo
51.190 Dorval de Sousa
54.912
45.536 Manoel dos Santos
51. 279 Nadir de Sousa
54.947
45.572 Manoel Firiers da Silva
51.350 Antonio Aires . Pinto
54.081
45.607
Reue de Resende
51 .369 Francisco Mariano .
55 073
45.612 Acacio Silva
51. 383 armancio 'do Nascimento
55.126
45.671 Aristid es Manoel DominManoelPereira
da
Silva
55.185
45.695 gues
51.420 Antonio Cardoso Ventura
45.712
Júnior
45.743 Nicomcdes Cardoso da Cos51.434 Vicente Rodrigues da Silva .55.225
45.784 ta
55.238
Pedro
Fernandes
da
C
o
eMancel Jasé Dias
45.790
55.267
ta
51.467
Paulo
46.006
Ribeiro Nascimento
55,296
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Justino Filgueiras Alves Pereira
Aurea. Redrigues
Neir,-(nt Muniz Barroso
Felix de Oliveira Marques
Antonio Alves de

DIÁRIO OFiCIAL

(Seção

II)

cie 1 951

EDITAL N.° 4
EDITAL. N.° II
lei ne,3.770. de 28 de outubro de 1941.
(Proc. 1.043.272-501,
55.302 O Departamento do Pessoal faz- ciO
ciDepartamento
do
Pessoal
faz
55 . 343 ente ao servidor Fernando tamos Paz. ente ao servidor Francisco de AlmeiEm 29 de dezembro de 1956.
t
55.352 mat. 44.402. Servente referencia
Carneiro. mat. 12.833. Trabalhador José de Medeiros Cunha, Chefe c.
55.413 que deverá comparecer em sua sêde da
de Limpeza Urbana Padrão III, que Se?. S.
Avenida Graça Aranha r.." 416, 4.° deverá comparecer em sua sede à
1TOS
55.469 à
sala 416, a fim de justificar Avenida Graça Aranha is." 416, 4.0
Herbett midio Nogaeira
55.545 andar,
ausência do serviço nos têrmes andar. sala 416, a fim de justificar
-.- I sua
Ain,abete Costa da Silva
246 do Decreto-3 , i n." 3.770. sua ausência do serviço nos tênues
EDITAL Ne 162
En , neisco de Assis Olímpio
55.577 do art.de
outubro de 1941. - Piouesso do art. 246 cl) Decreto-lei n." 3.770,
55.630 nde 23
Ldeenta Queiroz de Almeida
1.051.128-50.
de
28
de
outubro
de
1941.
ProO Departamento do Pes,'_oal faz el.Augto Alves. de OliEm 10 de janeiro de 1951. -- Nelson ceeso n.° 1.035.117-50.
en:e ao servidor Arminda Carvalho
55.651 Ficdju
veira
-- Chefe do 8-P.S.
Em 10 de janeiro de 1951. - Nelson Rego Barros, matricula 6.557, Dei55.717
0, 1,.n-co João F3arbosa
nliista classe L que deverá cormaF raga - Chefe do 8-P.S.
55.723
Dahine Augusto Chaves
EDITAL
N.'
5
recer em sua sede a Avenida 3raca
55.731
Aln.1Z:211 Pinto Ferreira
e-Aranha o.° Iit„ 4. andar. sala 416,
55.732 O Departamento do Pes,:)ai ez ciD'al/no Gomes Vieira
EDIT AL N.° 12
e fim de justificar sua au.sêmia cio
55.741 ente a,) servidor Olga 1=2e:1:a1des
Alc!ne d.• Souza
55.752 beato da Silva. mat. 30.483 DeterO Departamento do Pessoal faz ci- ser v iço. nos tèrmas do adia° 246 c,io
AntoLio Ferreira da Silva
55.780 melro classe E. que dev.n-a, rompa- ente ao servidor Iolanda do Rego Decreto-lei n.° 3.770 de 28 mie euLeonardo da Silva
55.815 rocei' em sua sede à Av?h'ia G"uca Chaves. mat. 29.584. Médico classd :abro de 194i, (Proc. 1.018.642. de
Pedro Teixeira
5.834 Aranha n.° 416. 4'.' and ir. s.:;113 416, K. que deverá comparecer em sua sede_ 1.950).
Ferreira Lisboa
flui ele justificar sua a as-,11:::ia do à, Avenida Graça Aranha n.° 416, 4.°
Franci,:co Gonçalves de SouEm 29 de dezembro de 1950. -55.886 S;:rviço nos termo:: do 2.W do andar, sala 416. a fim de justificar Jose de Medeiros Cunha, Cheie Cv
.
55,996 Deeteto-lei ri.' 3.770, de 2P de auto- sua ausência do serviço nos têrmos
Francleo Antonio Ciioia
8-1. S.
56.017 Lru de 1941. - Processo o.' 1.0o8.671 art, 246 do Decreto-lei n." 3.770. de
Décio Fernandes de Almeida
i•
1950.
28
de
outubro
de
1941.
Processo
56.021
_Deo de.AraUid Linz
Em 10 de janeiro de 1951.•- Nelson n." 1.050.100-50.
56.004
Luz Janoiti
56.099 Frcge -- Chefe do 8-P.S.
Manuel Ramos
EDITAL N° 163
Em 10 de janeiro de 1951. - Nelson
56.125
.S . vern Curado .2.1beiro
F.-figo - Chefe do 8-P.S.
56.179
Fidelis Aseis cics Santos
EDITAL N." ri
O Departamento do Pessoal recuseJea,,,rson -Wfassena de Araújo 56.1114' O Departamento do Pesroai ci:uca a quem latem essar possa, lat se
EDITAL N," 13
56.195
Sedas i ião Pinto Marques
dtbilitou
,ko recebimento ao mês de
O 13-,'partainenro cio Pessoal faz ci- ,uneral, nos
56.201 ente ao servidor Ursula Felicitas ErAkkdino Rosa
té"MOS do artigo 173 no
nas
Schohz.
mat.
65.988.
E,c1.iya;:a.rio
ente
ao
servidor
Pedi-o
Cândido
da
56.202
.Mario Pereira.
em Silva. mat. 49.445, Trabalhador pa- is:tanto, Luis- Alves de Sousa, em
56.229 classe E. cate deverá conieadeeer
Zelerino Alves Soaras
Aranha n.° drão C. que deverá comparecer em virtude do falecimento do ex-servidor
56.24,5 sua sede à Avenida Graça . fim
Quintino Jose Ferreira
de jus- sua sede à Avenida Graça Aranha Ber-jainim Gemes. matricula 14 e41,
56.218 416, 4," andar. sala 416. s
Gentil Jesus le Oliveira
tificar sua ausência da se'viço tos n." 416. 4." andar, sala 416, a. fins icoirido em 2 de setembro do cot56.264 têrmos
Lui? Lueio Rodrigues
do art. 246 do Deerto-lei n." de justificar sua ausência do serviço :rate ano, cujo estado civil inclidado
56.297
Walkyria Porto
cie 28 de outubro da I541. -- nos termos do art 246 do Decreto- na certidão de deito é o de vidro.
55.300 3.770.
Aritir Porto Marques
I 018.721-501 .
lei n." 3.770, de 28 de outubro de 'Proc.
56.321 Processo n.° 1.048.366-50.
Silvo Ferreira da Silva
Em 29 de dezembro de 1950. 56.351 Em hl de janeiro de 1951. -- Nehon 1941. - Processo n. o 1.039.546-50.
Ga!=tão Henrique Senges
Jose , de Medeiros Cunha, Chefe .11
56.387 F7age - Chefe do 8-P.S.
Geraldo Ferreira
Fin 10 de janeiro de 1951. - Nelson 3-P.. S.
56.420
Irineu da Silva Machado
1;*?aga - Chefe do 8-P.S.
-56.468EDITAL N.° 7
Raul Bra ga Borges
56 471
Dirceu Augusto Verol
EDITAL
Ne 164,
O
Departamento
do
Pess:-Jal
56.479
EDITAL N.° 14
"Alvaro Garcia da Rusa
56.490 ente ao servidor Miguel Ferrei,sj
Deozertamento do Pessoal cdmuO
Delbio Guimarães
n
O
Departamento do Pessoal faz Ci- nica a quem interessar ooesa, que
56.491 Macedo, mat.. 23.284. ArtiLra padrão
Euciyd,s Ferreira Filho
D. que ,deverá compareez, em sua j ente ao servidor Manoel Marques. habilitou ao recebimento do coes de
Nabor Francisco de Men- 56.507 sede
mat. 23.183. Servente classe E. que emeral, nos termos do artigo 17e do
à
Avenida
Graça
Aranha
416,
donça .
deverá comparecer em sua sede à Edatuto. Manue. Xaviei em vir.ude
56,530 4.° andar. sala 416, a fim de
(-Y-,-Ja)do de Carvalho
56,536 car sua ausência do servo.) nos ter- Avenida Graça Aranha n.° 416„ 4.0 :o falecimento do ex.-servidor "cão
Mario Borsato
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'
terine constante deste ~ai, °baeta-, envalidade e, partir de 7 de dezembro ...1er ente . .cle -obrigação eienerateal
— Daria ~a efeereeeext
vandoese eikeorrakám4yata 4gue irre- .de 1950, para nenhum efeieo 'prae- 'Prefeitura lançar mão dO eldPôsite a Rua. 2.21S, ?rede-ente da ',CM.

376 Segunda-feira 15
D

RIO
IÁ
°FIOU_ - - (Sacão II)
•

EDITAL /J.o 6
- Por êste edital, ,fica ingá-latia n
unifica Belas- Artes
4 age__. Ltda..
:tar nesta Comissão, gvanida
ranklin Ilooseyeg,4115-9.0 andar- --c.a 901, dentiei-do prazo de 12 tke,zia e duas) poma conta.dos da dato
• esta-publicação, comprovante tie -'
'e do
do material constante do Nal(I n.o 1.756 que lhe foi adjudNido,
pena. de aplicação da Penalidade
.
revista ern
R.10 de Janefro, 5 de Janeko
Dardo Jogo Nogueira- janicr,

• isl. , 2.21g

Presidente da V. C.M.

•

ImrrAi., N.0,9
Por iSta edital, .fica intimada -a
-'ia Jólo, de Oliveira Trago Oia..st
.t~entar' nesta COMIA:0W, à avoirttla
Roa: . lP 115-9.0
•
'
t7n".- " proso de 72
1" e' ii•.M .S.1 barita, ~atados da di-ra
etÁ puldiatção. comia/levante da' eu-6'i* do material constante do wdo
2.192 que -' a foi adjudicado,. st*
,'•
penalidade
•

le"

t1Ó

'de Janeiro. 1/ de /anairo-de
- Dano João Nogueira JArtior,
1,21P;
. . Presidente da .

Departamento de Estradas
de Rodagem
EDITAL R° 85
firscriçdc. 'de firmas
Comunico ¡rara os devidos fins eis
n e6ido com o processo n e 143.219
-cr 1050, que a partir de 1 de tevelipipiro de 1951 só serão aceitas omine
•is para fornecimento de mataria a
ste:;: Departainér4o. -de firmas gut
ativerem -feito ifa Tesouraria 60 n;
.. o :depósito de 04 1.000.01) (um
cruzeiros) tiara garantia de for. • ectmento. Cevando .ser tainbém re-. u larisada sua inserição no .5-SE.
Em 28 de dezembro de 1950
sofo Rimei nonos° de 4rmeida
chefe. de Serviço. mat. 8.093.
.n
.. •

.ot

-

-

•

Deiyartarinnto de Edificaq6es
t

.•

Seção 4 Guias .

EDITAL N 9
ED-2
.
Pala Presente Ecittel e de conformidizt..e com o tine preceitua o item
:Z. da -reá:RUO° namerokhoze do sxcelerttlA drao Sr. Prefeito go Distrito
• Federal, fica sena eleito por motivo
oe extravio a , gula de adulem 80....
.‘.3.186., referéiate à Rua General Pedra r n. 122. zonforine comunicação
reitn, pelo interessado eu- o pro,cesso
n. 1,561.046-50.
.
- ?Durado, assim, Mentor P elo Pre
-sent.odDparms,nde
a referida gula sem apresentada nealmas, efeito deverá produzir.
EPacçã.o de Guias 4 de laneiro de
Wanderlint;;PerCiYa
Ma19511,
;
•riz-91a e. 6.380

Departamento de- Concessiíes
A Vf..90
Por motivo de conserto da linbuS, ficarão sem dnergie elétrica
. -dia 14 do eorreole. oc.st g uilglés logradouros:
Logradouros
Período - Bairro
• G às 15 ,horas Praça da. Ban,
dei% - im toda exWtisão: Rua Mesquita Júnior.
Trecho: --- Avenida Presidente
Varg as, entre às - ruas Maahado
CoPlho e Avenida Fraucisco Bicalho .
830 às 15 horas - São Cristóvão --Eu tdda extensão Ruga
- Francisco Eugênio. Gotemburgo. Figueira de Melo. Antunes Maciel.

•
•

Janeiro de 1-51
'

ks 15 heras - _Engonho- Ndyer •
- Bonsticesso
6. às 15 horas - Cidade Nova-. Em toda • harterreao - IlUat4
- 'Ruas, Ca- fim /Oda extemslio - Ruas --- Mailahupu. Romana, Dona - Francisca,. Ma1.4....111tipttão Carlos, :João Maga- Onda
Coelho, Monco Cavalcante,
-Ilicuiba. Padre Roma, Caind„
-PS,. Çtuilherbn) Freta, .Ferde Itanna.-Fonsee.a Lima.
imbé, 'Raul Barroso; General 13e- retra •ParrieSi. Saldanha da • Gama, 'ViSconde
'Miguel de Frias, Joa quim Palhalegard, Pelotas. _Grão Pará, Al
Regeneração. Neva Jerusalém, .Flá- res. „Minas..Gerais..AVenida Paulo
Leitão, Paratinga; Pôrto . Alegre.
e gre. vja .Ftireeel, Joeira ,Nascimento. de Fkantin, • Avenida lauta
Pedro Calazans, Joating, 'Vertia thão Magalhães., Caetée, Avenida Avenida Francisco •Blealho,Tra-•
Magalhães... Belmonte. -Alan : Rtw- Maxwell. Avenida Nova. York. •
vossa Miguel de FrlaS. •
• -•
dese,• :Tenente Azaurt, Souto Car10 lis 15 horas BonenCesso ••••-- -.Departamento . do •Coneessr,es,
18
valho. iVsconde d • _ Santa •Cruz, Em Oda extensão -- Ruas - Viei- de janeiro 1951
.
Bela Vosta. (=regeria das Neves, ra- Ferreira, Bonsuce.sso, i 24 de Fe- 'PL de Soitse; Engentapito lialdeinar
Chefe de
1)r. Johim, Joaquim Tilvora,. Maria vereiro. Menear. Guilherme Frota. ~vice de Energia Elétrica
Ma.
Antóriia, .10dnarcie Rahoçtra.' Antx3-' Proejai/noa. ',Tubo Ribeiro, Car-.. truta-, 4.58o,.
Mo Portela. Matias Airee. COndeSea doso de Moraes.'• Avenida -tirana. , Belmon.. tei, • • • "
Avenida Guilherm.e. Maxwell„- Departamento' de Aguas
1"tectios "- Roa Barão on '134n -vaso° .liaturità,_ Ayèrlidít Bruxelas.
Retira. enti p os . 00stes ns. 810-1 iVrenitia Nova -York. AVouida Pae Esgotos •
e 816-75, Rua- . 24 de Mala. entre
• .
Ssrviço de 9oniabilidade
OS -boste' ns. 8.844-175 à
tis 9 -..-.Penha o Olaria. - Em
-195 .
•
tOda-eXtenstra -.- Ritos , Moreira
e Co"+"ede
'7.30-às 15 horas São Cristó- de VaSeraicele.s.- ilenduras. Ltilza •
vão, Pedregulho - Em teda ex- 1"igueired0, lielisário.. Pena„Mon2A.F, tonsãO_•- Buas - -Guilherme' tovidéo,..Patagonia. Panam... Cento
EDITAL
N.01
Guinle, Viseande de Niterói,: Alglan Cuba> EitinteInitla. Costa .Rica. • Cort.Berea#0 Monteiro,. Costa de,de Agrolong0 Jurucutan. OPUSPor I :ãs.te edital •fica intimada a.
-_Leho, Ana .Nerl, „São , Luis GOO7.11- -Sai, Cuba. • je,quirica. Uno, Praça "Emprása Brasileira de Aguas- es' ga. 1 ta htnia.... Major Tonseca, Tulti, Cui;taboleoida à rua Almirante, Barro-,
Emancipação. da • Liberdade,_
12 horas -- Olaria - •Ern sq mo 91 - .9•0. andar: a climparç.
`rte.-Mnrato.. Dias da SilVa..-11-enri- tOda extensão - Ruas Nair, cem
neste Serviço -de Can" iihilidade.
.
.,q,tie de • Mescraita, j,UnaráCitikuutin. Sargento A quino.- Filamena • Nu- à Contrdie.
à- rua Walhif'W-- on Luis
Ifousto llarerto. Lar go 'do Pedro- nes. Dr.. Nunes, Ftrinino. Game- n.o 98 - 4. 0 andar. dentro
da•Pragalho.
ISoétnia 'Nunes, Canina,
•
•
za de 72 I (setenta e duas) horas;
.7 lis :15 horas
Maclureirti
Carribu.- Leopentlina.Régo. Ca- centa.das da data desta publicação.'
filni extensão - Dr. .ndubo Maria Angu. Praça ' Mense- .fitrr de efetuar o pagamento da':
Joviniano,..ePS•cador Josmo. !Ma- ntior Lustasa Travessa Alaide, multa que lio -foi iint)4OptiLdw.abSik:;,
ruim. Ita.aba, Bataiada. Delfina .A1- ` Travessa Francisco itome$..
da..eorn a cláusula décima do' Oen-.
.ves. OPedtr30 . Etadock. Piractilè.
.7 Is 15 tio-áis Realengo' .Em trato. assinddo com 'ê,.g .te : DAE. era,
Monteiro Manso. Guatieba. Frade:- teda
exteasão - Ruas - Silva Ne- 27..de lanho doanO.n.findo. viga
rico .Lima. - Pereira: dg Costa. Outer a firma acima ()dada excedido:
ri nhatá...Andrado •Figueira. Borla?, to. Barigui,Iliniles, Ariramba, As- o...Prazo
contratual Para a con,Strti.
rema, 'falirdes, Chin, Beco Sergio salmo, Aritiba, Deitaria Tatiri- çan de um
emissário de esgotos en• Ciapittivik. General Azevedo,
Fig ueiredo. -Bera Novais. Ést0-da nhó,
tre
as
Estacões.
da Glória e BotaCarreia Teixeira.. Abelardo -Bastas.
Mal, Rangel. •
'
•..•
da' Prata da
foga:
trecho
ao
lang0
irapuã. Carube, Vieira Araúim
p
7 .às 1. 5 libras
Ricardo
Raposa. Companhia, Helena. Botafogo. ,
onero:tio e Anehreta - uni Oda Gal.
Braga. Mal, 'Soares An
Serviço de_ Contabilidade e -Conexteneão Mias - (tintinai. Mra Oliveira
Frei Muntel, Cabitão . Teixei- trole. 18 _de janeiro de 1951..
Rasa. Fernando LM°, Dona Elisa. drea.
ra,'Santo
Angela,
Santo
'natio,
SaniciCy
Mend.e.a COnii0ft - MatrIeldaI>kiinfele Martins,- Cierónirria•Sipaia. Marcos. Pirar:nata, Mon- 47--,;10,6 - Chefe dt) gervico
.
•
-vilões. Macaíba, Cal. JOsné. %Má. ta'
senhor Machoa. Cristóvão de BarAlmeida. _Tapilla, .:CaUSt.h20
Eunápm Deiró. Fritaklin lãri
Luis .• 'tridal.' Deeeleolanci • Brunes. ros.
tioNTÉ p io int
vera. Dr. Lessa. .Travessa Pinto
Sargento Rége.Gel. Fonturki.A1- Travassa
EMVIEGADOS
MUNICIPAIS
.
Moraes, 'Estrada de Baeta
dobapa. Luís líeis. Sílvio Costa.. aç•-•
hastião Driiinond. Moraes Pinliei-; Cruz.- •
efetuado hoje, dia 16 de jancira...São Beberitse, Evaris7,30 às 15 heras - RIO Comprido do-Será
de 1951, das 11,15 às, 16 horas, ato de Oliveira. Cícero. •Arat Muar
Em tOda extensão - Rua - pagamento
das segnintes propostas de
Diasis, Bispo. Aristides !AJanaPeri. Apa. Alcatrazes.
I
Fe/leiais° Pires, Cirdo dos Reis. ba. Visconde de Jequitinhonha. Es- einpréstImos:
Lebe, Igarap é. das•Flores_Almeida trela. Campos da Paz, Itapiru, Caa;
Mereedes. Estrada do Camboatá. tano Martins. Praca Del VeChio. Proposta -- Mat. - Proposta Mat
asSeAva,i, •etineJed li,treno *.efi4A. Praça Condessa Fronha: A-verida
25.9'42 - 22.685
10.899
Estrada .do -Nazaré. 'Beco Ferícirti. Paulo lie Froptin, Travessa da Paz. 22.876
22.680 -i2 253
41.419
22.893
7.23022.696
18.413
22.66
6.682
22.687
6.440
22.681
. 22.416
22.693
15.746
22.687
14.88.4
22.6985.631
22,690
1:629
22.692
52.475
22.684

Programas do Curso Ginasial
• IVULGÁ ,ÇÁO N.I
'

Preço: Cr$ 1,00
À VENDA:

Seção de Vendas: , Av. Rodrigues Alves, it
AgÉncia 1: palácio da gazenda 1

Agência ti: Pretório

Emergências

_makricula - Matricula - Matricida
. ,
31.932
16-691
1.295
33.148
17.212
3.452
56.12517.618 .
4.115 60.167'
18.013
/ 723
61.526
28-272
4.892
99.178
10.189
15•680
99.267
99.338
Casamentos Matricula -- matricula

Atende-se a; pedidos pelo Serviço de Reembi,lso-Postal

PREÇO DÉSTESUPLEMENTO Cr$ 0,60

43.772
609
• 11.274
12.0e,
Ipagametio das própostas anunciadas nesta Mês e r: -.Ia tão recebidai, "só será actuado-às quintas-teias.

