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CAPITAL FEDERAL

TERÇA-FEIRA, 3 DE ABRIL DE 1954

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO N.o 10.819, — DE 31 DE MARÇ O DE 1951
Altera o .quadro aprávado pelo Decreto n.Y 9.087, de 1 de dezembro de 1917,

Art....2.° Ficam incluídos na relação nominal que acompanhou o Deereto n:o 9.087,-de 15 de dezembro de 1947, e incluídos nos cargos respectivos
criados pejo mesmo Decreto, os nomes constantes da relação a êste anexa
(anexo n.° 2).
Art. 3.° Aos funciont;irios ora efetivados, que quizerem gozar da faculdade estabelecida no parágrafo 2. Y, do artigo 11, do Decreto n. 0 8.813, de
de inar;. o de 1947, é dado uni prazo de 10 (dez) dias, a partir da uublicacãe
do presente Decreto.
Ari. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Distrito Federal, 31 de março de 1951, 62.° da República.

e dá outras providènelas

•

.0 Prefeito do Distrito Federal, usando da atribuição que lhe confere o.
número 1I do par4sraio 1. 0 , do artigo 15, da Lei 0. 0 217, de 15 de janeiro de.
1948, e de acordo com o artigo 11 do Decreto n.° 8:813, de 13 de março de
1947, decreta:
Art. 1. 0 Ficam acrescidos ao quadro aprovado pelo Decreto n. o 9.087.
de 15 de dezeinl• ro de 124.7, os cargos constantes da relação que acompanha
o presente, sendo aplicáveis aos extranumerários uêle efetivados as disposições daquele Decreto (anexo n.°

ANGELO MENDES DE MORAES.

Wlater Santos.

•
A.NEXO N.° 1 '•
A.C.1 -L.C..1.10 A QUE SE REFERE O DECRETO N.° 10.819,

-

Função de Extran-umerário 1

DE

31 DE MARÇO DE 1951

-- Cargo

Nome •

Ref.

1

1
1
11

Ajustador
A,;i•Stador

.. ó

Litn.dor
Tern&ro Mecánico
Dv::torá r 10
Es•-rit-irá rio

1
J.

Escriturário

Luis , da Silva

Artífice
Artífice

D
D•

48.275.
47.474

D

47.435

Manuel de Carvalho
Domêncio Viola

D.

47.696

-Debora Teixeira Alves

E.
D

1.

.D
• D

Esc itJrário
._
Fiscal

Artífice

47.429

.1)
-E

Eserit • ra rio
Ds...-...-it. irário

Cesar Rodrigues Pena

a_

1

47.804
47.901

Constantino José c:le Abreu
Afonso Pinheiro da Silva

47.903
47.958

Alibert Tostes
Manuel Simões de Oliveira

47.961
45.755

Moacir Huasear Belem

Escrit.

•

38.329

51.044

Vitorino . Francisco José

Traablhador Braçal

13

51.061

Agenor Antônio da Silva

Trabalhador Braçal •.•., ...... -.

B
13

51.244
51.502

Júlio Sebastião dos Sados
Osório Duarte Retifica

53.088

Roberto da Silva Baumgratz

Trabalhador Braçal

Trabalhador Braçal
Trabalhador Braçal •.

D
F
1

L

51.219
48.169

E
E

C
B

Prático de Engenheiro

.....• • •

ou
Classe

• Artífice •

Mias Ruceos
Joaquim _Rernaxdo
José Correia de Araújo
Cristiniano de Miranda Pinto!

Fiscal
Mestre de Obras

•

Padrão

Escrit.
Escrit.
Esc,rit.
• Escrit.
Fiscal
Fiscal •
Mestre

E
E
p

E
E
E

P. Eng.
C

Trab.

o
o
C

Trab.

C

Trab.
Trab.

•
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As Repartições Públicas
'deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
'ornais, diariamente, até às 15
Uoras, exceto aos sábados, quando deverão fazê-lo até as 11,30

Abril de '1951

tes providenciar a respectiva

—

renovação com antecedência,
mínima,
de trinta (30) dias.
ÕEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
— As Repartições Pública,'
RIRETOR GERAL
cingir-se-ão às assinatura& •
FRANCISCO DE PAULA AQUILEC
anuais renovadas até 28 de Fevereiro de cada ano e às inicia-.
horas.
das, erre qualquer época, pelos
— As reclamações pertinen- CFIEFE etc, ettaviço D pumscaç6r•
CHIPO oià ceçÃo ase • Boãçiie"
tes d matéria retribuída, nos MURILO FERREIRA ALVES
EUCLIDES DESLANDES órgãos competentes.
casos de erros ou omissões de— A fim de possibilitar a
verão ser formuladas por esDIÁRIO OFICIAL
reneYssa de valores acompanhacrito, et Seção de Redação, das
dos de esclarecimentos quanto
setç1Le se
8 ás 17,30 horas, e, no máximo,
d sua publicação, solicitamos
Pubattlhelade doo atoo MB Pre1.~. tio
atou
Oliatrele- P.darai
até 72 horas após a saída dos
aos senhores clientes dêem preÕrgãos oficiais.
ferência à remessa por meio de
— Os originais deverão ser
cheque ou vale postal, emindos
ASSINATURAS
dactilografados e a útenticados,
a favor do Sr. Tesoureiro do De"---FUNCIONÁRIOS:
ressalvadas, por quem de direi- REPARTIÇÕES E ARTICULARES
partamento de Imprensa Nato, rasuras s e emendas.
cional e não ern seu nome inCapital a Interlort
Capital e interior:
— A matefria paga será recedividual.
•
Cr$ 39,00
' Cr$ 50,00 Semestre
bida das 12 às 17 horas, e, Semestre
—
Os
iuplementos
às
edições
Cr$ 76,00
Cr$ 96,00 Ano
aos sábados, das 9 às 1E30 Ano .
. .
dos Órgãos oficiais só se fornehoras.
Exterior
exterior:
cerão a.os assinantes que os so,
— Excetuadas as para o exUcitarem.
•
Cr$
108,00
Cr$
136,00
Ano
Ano
"1
.....
terior, que serão sempre
— O custo de cada exemplar
anuais, as assinaturas poderse-Cio tomar, em qualquer épo- Para facilitar aos clientes a registro, o mês e o ano em que't atrazado dos órgãos „ oficiais
!será, na venda avulsa, acrescica, por seis meses ou um ano. verificação do prazo de vali- findará.
— As assinaturas vencidas dade de suas assinaturas, na A fim de evitar solução dedo de Cr$ 0.10, se do mesmo
poderão ser suspensas sem parte superior do en,derêço vão continuidade no recebimento-ano, e de Cr$ 0,50, por' ano -cleimpressos o número do talão de dos jornais, devem os eissinand corrido,
viso prévio.
_ EXPEDIENTE -

ANEXõ N.° II
INCLUSÃO NA RELAÇÃO NOMINAL

Ref.

Número
de
ordem

Mat.

Carpinteiro

D

49

51.318

Rebatedor

D

15

51.016

- Função de Extranumerário

••

Nome

Cargo

Padrão
OU
Classe.

Artífice

I>

Raimundo Hermenegildo Frazão

Artífice

ID

Elisio Morais Cardoso

Artífice
Artif ice

ID

C. Mestre

E

Osório José da Silva

Rebatedor

D

16

51.144

Rebatedor

D

17

51.281

Manuel Sebastião Domingos

Contra-Mestre

E

12

47.807

João Pereira dg Veiga

Feitor

D

85

51.223

Joaquim Apolinário da Silva

Feitor

D.

Feitor

D

86

51.265

Luis Eugênio Rodrigues

Feitor

ID

Trabalhador

B

668

48.245

João Mala da Silva

Trab.

C

Trabalhador

B

138

39.652

Claadionor Francisco Peixoto

Trab.

C

Trabalhador

B

139

47.278

Júlio Tavares

Trab.

Trabalhador

B

140

51.020

Saul Siqueira

Trabalhador

B

141

51,029

Tomás Ribeiro

Trab.
Trab.

Vigia

I)

40

51.165

Francisco Manuel de Matos

Vigia

I)

41

51.178

Henrique Enéias da Silve.

' DECRETO N.° 10.820, DE 31 DE mAaço DE 1951.
Concede gratificação de magistério ao servidor e.te.imenciona
O Prefeito do Distrito Federal, usando das atribuições que 1h confere
o 1.0, alínea II, do art. 25 da Lei n.° 217, de . 15 de -janeiro de 194r he nos
Vermos do item I do art. 15 do Decreto-lei n. 0 9.909, de 17 de setem'bro de

1946, decreta:
Art. 1.0. Fica concedida a gratificação de magistério correspondente
a um decênio, ao Professor Catedrático de Curso Normal, padrão "O", Déia
'Jansen de Sá, matricula n.° 10.833/a partir de 10 de maio de 1949.
Art. 2.0. Revogam-se as disposições era contrário.
Distrito Federal, 31 de marco de 1951, 62. 0, da República.
ANGELO MENDES DE MORAIS.

Ti ra Iter

Santos.

I

DECRETO N.° 10.821,

c

o

Vigia

ID

Vigia

ID

DE

31 DE MARÇO DE 1951

Altera as córes das estampilhas de Cr$ 0,10 e Cr$ 10.000,00 do ImpOsto
Vendas e Consignações

.% •

O Prefeito do Distrito Federal, usando das atribuições que lhe confere
o artigo 25, parágrafo L°, número II, da Lei Orgânica:
Considerando que. conforme dispõe o Decreto n.° 9.490, de 11 de dezembro de 1948, as estampilhas do Impêsto sôbre Vendas e Consignações
dos valores de dez centavos (Cr$ 0,10) e mil cruzeiros (Cr$ 1 .009,00). sim
Impressas nas ,c'ères "verde CM" e "verde oliva escuro";

Considerando que são da mesma cõr -I-- violeta — as referidas estant•n,
pilhas dos valores de dez cruzeiros (Cr$ 10.00) e de dez Mil cruzeiros

▪
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t(Cr$ 10.000,00), consoante o que preceituam, respectivamente, o supra
citado Decreto e o Decreto n.° 9.958, de 14 de outubro de 1949;
Considerando que a semelhança ou igualdade de ciares das ali
as
{
e.stampilhas propiciam confusão e prejudicam os serviços de arrecadarao:•
Decreta:
.Art. 1.9. Para os novos suprimentos do Serviço de Tesouraria, do Deazartamento do Tesouro, da Secretaria Geral de Finanças, as estampilhas
do Impeato sôbre Vendas e Consignações do valor de dez centavos
1.(Cr$ 0,10) passarão a ser impressas na côr "roxo sólido" e as do valor de
dez mil cruzeiros (Cr$ 10.000,00) na c& "amarelo indiano".
Art. 2.0 . Ficam modificados, sômente nesta parte, os Decretos números 9.490, de 11 de dezembro de 1948 e 9.958, de 14 de outubro de 1949.
Art. 3P. Revogam-se as disposições em contrário.
Distrito Federal, 31 de março de 1951; 63.° da República.

P. 1.082 e P. 1.083:
C:a/Prefeito do Distrito Federal, de
acórdo com o disposto no art. 11 do
Decreto n. 8.813-47, resolve efetivar
no cargo de Vigia, padrão D, ao Q.
S. E., os Vigias extranumerárlosmensalistas, ref. I):
P. 1.082 - Francisco Manuel de
Matos, mat. n. 51.165,
• P. 1.083 - Henrique Eneas da Silva, mat. n. 51.178.
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Decreto-lei n.° 3.770-41, o Oficial de
Vigilância, classe K, do Q.P.,
des Tomé da Silva, mat. 4.525.
(*) DECRETO DE? DE FEVEREIRO
-DE 1951
A-32:
O Prefeito do Distrito Federal: Tendo em vista o que consta do
processo ri.° 1.067.72849, resolve aposentar, nos termos do art. 182, do
Item IV, do Decreto-lei nat 3.770-44
DECRETOS DE 2 DE ABRIL DE 1951 o servidor em disponibilidade, Francisco do Rosário, mat. 15.820, no carE. 319 a E 323:
go de Artífice, padrão 22 do Q.S. O Prefeito do Distrito Federal, tendo em vista o que consta do processo
RESOLUÇAO Na 12 -- DE 2 DE
ANGELO MENDES DE MORAIS.
1.014.702-51, resolve tornar sem efu.ABRIL DE 1951
to os Decretos P de 1950 abaixo, que
proveram, interinamente, tendo em
_ O Prefeito do Distrito Federal;
vista as disposições da Lei n.° 375 de Devidamente autorizado pelo Exce.
17-11-49, e nos termos do item I do lentissimo
Senhor Presidente da Reart. 1.3, combinado com o 'teu] IV pública e em
concordância com audo
art.
15,
do
Decreto-lei
3.770451,
Decreto no 8.813-47, resolve efetivar o cargo de Professor de Ensino Técni- toridades e entidades interessadas no
DECRETOS DE 31 DE MARÇO
no cargo --de Trabalhador, padrão C, co (Curso Básico) padrão O do Q.P., assunto, resolve:
DE .1951
Art. 1. 0 A carne verde continuará
de Q. S. E., os abaixo citados:
P. 1.051 a P. 1.054:
a ser vendida, sem racionamento al.
P. 1.065 - Vitorino Francisco Joga com:
Dec.
E
Nomes
Dec:
P
s/efeito
O Prefeito do Distrito Federal, de mat. n. 51.044, Trabalhador Braçal, N.° 319 - José Vieira Filho -- gurn, em todo o território do Distrito
Federal, às tarças, quartas, quintas,
acôrdo aom o disposto no art. 11 do extranumeraric-diaristo, ref. 13,
sábados e domingos.
Decreto n. 8.812-47, resolve 'efetivar P. 1.066 - Ageoior Antônio da Sil- 6.186.
N.o
320
Virgílio
Bodoldi
6.209.
Art. 2.° A distribuição cie carne
no cargo dc Artífice, padrão D, dO Q. va, mat. ri. 51.061, 'Trabalhador • Bra- N.° Z:21 - Augusto Afonso Limpo verde
aos varejistas. em partes Iguais
S. E., os extranurnerarios mensalis- çal, eotranumere.rio-diorista, ref. 13• Teixeira de Freitas - 6.214.
dianteiros e trazeiros (boi easado),
P. 1.067 -- Júlio Sebastião doo> San- N.° 322 - Ulisses José Lopes - de
tas, abale°, referência •1):
será livre, independentemente do
tos, mat. n. 51.244, Trabalhador Bra•
q:aisquer cotas restritivas,
Decretos P:
çal, extranumerário-diarista, ref. B. 6.217.
Art. 3.0 Até 31 de dezembro do cor- 5
N.° 323 - Dormiciano Siqueira
P. 1.068 - Osório Duarte Benfica, 6.222.
N. 1.0:51 - César Rodrigue.s Peno
rente
ano. vigorará, em todo o Dismat. n. 51.502, Trabalhador laccoal,
- Ajustador - Mat. n. 47.429.
trito Federal, a seguinte tabela:
extranumerario-diarista,
ref.
B.
E.
324
a
E
.326:
N. 1.052 - Luis da Silva - AjustaCr$
P. 1.019 - Roberto da silva Isauro- O Prefeito do Distrito Federal, ten- a) - Carne especial - "Fidor _ Mat . n. 48.275.
gratz,
mat.
n.
53.088,
Trabalhador
N .1.053 - Manuel de carvalho - Braçal, extranumerarie-diarista, refe- do em vista o que consta do proceseo let znignon" Benz
Limador - Mat. n, 47.474.
Libero:10
n.° 1.009,712-51. resolve tornar sem aba e alcatra
b)
Carne
tle
N. 1.054 - Domando VIol - Tor- rencia B.
Lagarefeito os decretos P abaixo, de 1949,
to
patinho
e
neiro Mecânico - Mat. n. 47,435.
chã
de
que proverem, por nomeação, interi- dentro - quilo
P. 1.070 a P. 1.973:
12,01
namente, nos termos do item I, do c) - Carne tipo popular P. 1.055 a P. 1.060:
O Prefeito cio Distrito Feral do est.
o
item
IV
do
13,
combinado
com
no artigo :1 do rrt. 15 do Decreto-lei n. o 3.770•41, Costela e assém, com osso
O Prefeito do Distrito Federal de acôrdo com o dispostoresolve
quilo
efetivar o cargo de Enfermeiro, classe G, do
5.56
adiado com o disposto no artigo 11 ..to Decreto n.
Peito e p á. sem OSE0 Decreto ri. 8.813-47, resolve efetivar no cargo de Artífice, padrão D, do Q. .P., com:
quilo
Z..
o sserventuários abaixo, extra- Dec. E - pomes - Deo. P si/efeito
d.CC
no cargo de Escriturário, padrão E, flo S.
Q. S. E., os Escriturários extranume- numerários mensalistas, ref. D.
Parágrafo
único.
Nenhum
Varejista
N.°
324
Antônio
Lóbo
Júnior
P. 1.070 - Osório José da Silva - - 6.098.
rárlos mensalistas, abaixo:
vderã recusar, alegando :falta dia ouCarpinteiro, mat ri. 51.318.
N.° 325 - Aprigio Joaquim dos ro qualquer motivo, a venda da car.
Decretos P.:
P. 1,071 - saa;mundo Hermenegildo Santos
ne tipo popular.
- 6.100.'
N. 1.055 - Deborah Teixeira Alves Frazão - Rebatedor, mat. n, 51 016. N.° 326 - Maria do Carmo Azevedo Art. 4.° Fica limitada a StO %, a
P.
1.072
leiísio
Morais
cardoo
percentagem do osso, podendo os va-- 6.137.
- D - Mat. n. 47.695. ,
rejistas acrescer até 20 t:a no preço
Constantino José de .Rebatedor, mat. n. 51.144.
N. 1.056
E.
327:.
P.
1.073
Manoel
Sebastião
Dopara a carne sem -Osso, de 1P quaAbreu - D - Mat. ri. 47.804.
N .1.057 - Monco lainaziro da Sil- mingos -a- Rebat edor, mat. n. 51.281. O Prefeito do Distrito Federa/atene lidade.
Art. 5. 0 Para entrega a domicílio
do em vista o que consta 'do processo fixada
va - D - Mat. n. 47.901.
P. 1.074:
uma taxa de Cr$ 1,00 por quilo
n.o 1.009. 70'-31, resolve tornar sem de carne
N. 1.058 - Allbert Tostas - D de primeira ou especial.
Mat. n. 47.03.
O Fr:afeito do Dista to Federai de efeit o Dec. P. n.° 8.104-50, que proN. 1.039 - Manuel Simões de Oli- eeôrdo com o disputo no art. ol do a-eu, por nomeação, interinamente, Art. 6.° A distribuição,- ou elassifi.
Dczreto • ri. 8 813-4a resolve efetivar Trs termos do item 1 do art. 13, com- cação e o tabelamento de carne verveira - E - Met. ri. 47.958.
N. 1.C.30 - Moacir Huascer Betem rio cargo de t; '.5,re.stre, padrão F, pinada com o item IV do art. 13 de, continuarão, de ordem do Excelendo Q. s. E., u CX .-1-o Mestre, entra- do Decreto-lei n.o -3.770-41, o cargo issimo Senhor Presidente da Repú- D - 1Vast. n. 47.961.
ntunore.rio measalista, ref. Es João de Enaerineiro, elasee O do Q.P., com blica, exclusivamente, a cargo da Pr..
P. / 1.061 e P. 1.062:
feitura cio Distrito Federal.
Isaura Rocha.
lacrolaa da Veiga, mat. n. 47.07.
O Prefeito do Diotteto Federal de
Art, 7.° E' expressamente proibido
'
A
98:
P.
1.075
e
P.
1.076:
ncórdo com o disposto no artigo 11 do
o desvio de carne destinada ao consuDecreto ii. 8.8:3-47, resolve efetivartno o Profeito do Dietrno Federal, de O Prefeito do Distrito Federal, ten- iro público, seja para outros Estados,
cargo de Fisco', padrao E, do Q. S. acera° com 'o dioposto co art. do do em vista o que conoto do processo seja para a industrialização de qualE., os Fiscais extranumerários men- D cord o n. 8.81147, sesolVe efetivar rao 1.012.741-51, resolve Jubilar, nos quer natureza, sendo imediatamente
salireas, roaerencia D, abaixo citados: no coroo de Feitor, pactrão D, do Q. térmos do art. 1. 0 da Lei ria 286-46, apreendido o produto e cancelado o
P. 1.031 - Elias Ruccos - matri- S. E., os Feitores eotranumerarlos o Professor de Curso Primário, pa- alvará de funcionamento cios infradráciiala` 'Isaura Marques dos Santos, tores.
rnenzoliztas, ref. D:
cula ii. 45.755.
P. 1.032 - Joaquim Bernardo P. 1.075 - Joacealai Apelidou.) da mat. 8:121.
Art. 8.° Os atacadistas poderão
Silva - Mat. ri. 51.22J.
Mat. n. 51.219.
vender, ao preço do tendal. cortes esA 99:
Rodrigues
P.
1.076
Luis
Enoënio
peciais
aos restaurantes e churrasco.
P. 1 063:
O Prefeito do Distrito Federal, ten- rias, desde que n5,0 afete a quota de
-- ant. is. 51e265.
istribuição normal - à população.
do ene vista o que consta do proces
O Prefeito do Distrito Federal de
P. 1.077 a P. 1.081:
n.o 1.011.940-51, resolve jubilar, nos Art. 90 Fica estabelecido o horário
acôrdo com o diroco...) no alatoo ri do
Dececto n. 2.813-47, resolve efetivar O Proteito do Distrito Federal, de termos do artigo unico da Lei n.0 456
5' às 11 e 16 às 19 horas, para os
no cargo de Mestre, padrão F, do Q. acôrdo com o craposto no art.- 11--d0 de 1950, o Professor de Curso Secun- aias de venda de carne
ao consumidor.
S. E., o IVIeotre do Obras, eotranume- Lace:acto n. 3.813-a7, ieãolve eletevar dário, padrão 0, do Q.S. Lauro de
Ar!;, 10. Esta resolução entrará em
Almeida Moutinho, mat. d.971.
rara) measolista, ref. Ia aosa Correia no cargo de Trabalhidor padrao
Viger
na
data
de
stia
publicação,
rede Araújo, mat. li. 48.169.
do Q. S. F.1., 9.3 Trstaxnadores, abaivogadas as disposições em contrário.
A 100:
xo, rei. 13:
Distrito Federal, em 2 de abril de
P. 1.064:
P. 1.077 - Juleo Mala, da Silva, ma- O Prefeito cloDistrito Federal, ten- 1951. -- ANGELO MENDES DE MORAIS.
do
em
vista
o
que
consta
do
proPrefeito
do
Distrito
Federal
de
tricula
il.
45.
45,
extoanumeratto
menO
cesso n.o 1.015.372-51, resolve conce- DESPACHOS NO GABINETE DO
acôrdo com o disposto no art. 11. da salista.
Decreto ri. 8,813-17, resolve eLtiva 1.0 P. 1.078 - Claudionor Francisco der jubilação, nos termos do artigo
PREFEITO
cargo de Prático de Engenheiro, pa- Peixoto, mat. n. 39 652, extitinurnera- insico da Lei 456-50, ao Professor de
Curso Secundário, padrão O do Q.S.
alrão G, do Q. S. E., o Prático de rio-diarista.
Dia 31 de março de 1931
P. 1.079 - Júlio Tavares, mat. na- Mário Bulhão Ruamos, mat. 28.721.
Engenheiro, extranumerário znensalista, rei. G, Cristiniano de Miranda pin- ler° -47.248, extranumerário-diarista.
Casa do Pequeno Trabalhador da
A 101;
P. 1:080 - Saul Sisueira, mat. nuto, mat. n. 38.329.
O Prefeito do Distrito Federal, ten- Fundação Darci Vargas'. - Atárizo.
roera
51.020,
oxtranumerario
diaaosi;a.
P. 1.065 a P. 1.069:
P. 1.081..- lhamas Ribeiro, raatra- do em vista o que consta do processo (*) Republicado por ter apeei° ,-oia
1.059.438-50, resolve aposentar, nos incorreções 1.13
O Prefeito do Distrito Federal, de aula n. 51.029, extranumerario-dia- n.°
Oficial, scoasa
Ulmos do item ri do art. 182, do II, da dta 9 de Dia,rio
a.córdo com o disposto no art. 11 do rista.
fevereiro de 1951. •
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DIÁRIO OFICIAL: (SeçãO II)

PROCURADORIA GERAL
O Decreto-lei n. 1.944 cortou a sua
DESPACHOS NA SECRETARIA GE- exceções de ordem pessoal que fizeram desaparecer o caráter geral, in- carreira.
RAL DE ADMINISTRAÇAO
Oficio
n. 29 - Em 26 d emarço de
Não o podia fazer, dado o seu cará- 1951.
dispensável a urna lei da sua natureza.
Dia 31-3-1951
ter
deCei
conservadora,
que
se
esteve
E o resultante é que o decreto-lei
Esmo. Sr. General Prefeito:
Ivete Godinho de Sousa Lima - 1.944, de 1939, só subsiste hoje, na- ante as situações criadas por leis anTenho a honra de retornar às mãos
teriores.
quilo
que
não
ferir
vantagens
anterior1.018.889-51 - Seja readmitido. -V. Ex. a o incluso processo admiTêm, pois, direito ao_ que pedem, de
Leonardo Marques - 1.011.743 - mente adquiridas, pois que se inspirou exceto
nistrativo m 1.017.843-51, em nome de
por
leis
a
honorários
de
advoàs
situaele
no
principio
do
respeito
'De acordo.
Miranda Neves e outros.
gado, eis que não ocorreu aqui, nem Wilson
-Parecer a que se refere o presente ções já constituídas.
Trata-se de cumprimento de parte
culpa,
nem
dolo,
mas
errónea
aplicaHaja
visto
a
disposição
do-seu
ar" de:racho:
de uma decisão judicial transitada em
tigo 11, de que resultou o calamiteso ção da lei.
julgado. As partes conseguiram obter,
Exmo. Sr. Prefeito
decrete-lei 2.932, de 31 de dezembro de
III - Atento ao exnõsto:
esfera judiciária, vantagens asseJulgo procedente a ação nos Vermes na
• Em cumprimento ao despacho de 1940.
guradas e, entre. elas, a reclassificaçáo
V. Excia. exarado em 17-3-51, cabe- • A Prefeitura, que foi tão liberal em da inicial, exceto- quanto a honorários cseom7oi. Oficiais de Fiscalização, elasaos funcionários de alta cate- de avogado.
,
1
me informas que foi apresentada pelo relação
não pode invocar o -princípio de
Custas na forma da lei:
Interessado uma declaração do Sr. Su- goria,
Pelo que se infere dos julgados, da
direito
administrativo
qtaa
subordina
o
Recorro
de
oficio.
perintendente do Ensino Agrícola e intere3se do funcionária aa do Estado,
.
petição inicial e do Oficio do • M. M. ',
P. e R,.
Veterinário do Ministério da Agricul- para o aplicar apenas, aos servidores
Juiz
da 2. a Vara da Fazenda PúbliRaide
abril
de
1950.
Rio,
em
1r,
tura confirmando o horário. naqueea menos favorecidos.
ca, ficou assegurado aoã servidores
repartição, de 11 às 17 horas, exceto . Sobre crassunto, ainda há pouco. me mundo'Macedo.
cujos nomes estão relacionados a RiApelação Civel n. 10.068.
aos sábados, que é de 9 às 12 horas. pronunciei. mantendo .o ponto de vista
lhas 2 e 3 do processo, o direito aos
1. 0 . Apelante: Juizo da 2. 8 Vara da vencimentos
Esta Secretaria Geral nada opõe,
correspondentes, à clasa contestação invoca em prol
.
Fazenda pública.
submetendo o assunto à superior con- que
71, devendo ser apostilados cada
defesa, nos seguintes termos:
• 2. 0 Apelante: Prefeitura do Distri- se
sideração de V. Excia.
titulo de provimento, ficando as dife"A Lei, 'dentro aos principiais to Federal._ .
renças de vencimentos a serem pagas
Em 29 de março de 1951.. - Artvr
constitucionais,
resguardando
as
Apelados: Wilson de Miranda Ne- de acordo com o que fôr apurado na
Rodrigues Tito, respondendo pço Exsituações jurídicas já constituídas ves e outros.
execução e constar do precatório a sepediente da SGE."
definitivamente, caracterizadara.s
Funcionário Municipal - Reestrutu- rem enviado.
Em 2 de abril de 1951
do direito adquirido, pode modifi- ração - Procedéncia da açao, - Nao O presente processo reflete, de forcar os quadros funcionais de ecôr- provimento.
ma odiosa, o testamento com os tristes
Wilson de Miranda Neves e outros
do com o interesse da admin sAcordam os Juizes ãia 2. 8 Câmara do legados das administrações anteriores.
- Of. 41 do Juizo de Direito da 2.1
tração.
Tribunal de Justiça, por maioria, em
Vara da Fazenda Pública - 1.017.342
V. Ex. & Sr. Prefeito, é, no caso, a
Ao funcionário não assiste o di- negar
provimento aos recursos, para testamenteiro forçado a cumprir as
- 1. De acordo. Cumpra-se a sentenreito
adquirido
à
manutenção
do
a sentença apelada. Custasena tristes disposições, arcando com as
ça tal como nela se contém, isto é, reestado legal vigente ao tempo da manter
classificar as impetrantes, na classe 71,
forma da lei. .
conseqüências de uma legislação insua
investidura.
•
Os apelados, antigos Piscais de Mer- consistente, confusa e desaprimorada:
let,-a H. constituindo, assim, até a norA
situação
alo
funcionátdo
mal zação final, um grupamento suMunicipalidade, hoje Fiscais,
No momento, nada nos resta senão
consoante o ensinamento de Leen cados c.a
36, proptizeram urna ação para cumprir o que foi decidido peio Tri- plementar.
-Dguit, essencialmente de direito classe
2. Publique-se o parecer da Procuralhes
ser
assegurado
direito
a
niclusam
objetivo (Traité de Droit Consti- na classe 71, hoje letra H, da carrei- bunal.
dceda i e a sentença.
Isto osto, está o presente processo
tucional, ed. de 1928, vol. II. pá- ra de (andais de Fiscalizaçao, e cam- em
Senteeça. e Parecer referentes ao
condições de merecer de Vossa
gina
250).
presente despacho:
bem as promoções a que fariam )us, Dz. & o 'respeitável -cumpra-se'', com
* E outra não é-a lição de. Gastou cai:crença
de vencimentos, a partir cle o qual terão os autores apostilados os
Jêzo:
•
"Ação Ordinária
1940 e juros de mora.
títulos na forma requerida na Petnao
"La
situation
da
-fonctionaire
AA. - Wilson de Miranda Neves
Fundaram ri pedido no Decreta de fls. 15, usque 16, petição essa
qUi
public
constitue
un
statu
legal
e outros.
peut toujours être modifié par les n. 5.113, cie 18 e setembro de i9e4, deferida.
E. - Prefeitura do Distrito Federue
bis /1011Velles- ia lutaram.
(Les opondo-se a 2. 8 apelante à pretensa() Esse é o meu parecer.
principes generaux de Froit Adrai- dos Apelados, invocando o Decrete-lei - S. M. J.
SENTENÇA
n. 1.944, de 1939, que reestruturou -o- Valho-me da oportunidade' para,
_nistratif. 3.8 ed.. pá g. 133)."
Vistos, etc.
do o funcionalismo municipal, e revo- mais uma, vez, renovar a V. ExcelenENtambém Marcel Waline:
I - Wilson de Miranda Neves, Nicia meus protestos de estima e cor) .- ee,
"Les conclitions de l'ayancement sont gou a legislação ante»or.
ctdau Carnaval, José de Siqueira, Os- statutaires, c'est a dire que des nousideração. • -e- Herberto Dutra, 8.° ProMas,
como
salientou
a
sentença,
ja
va'do Carneiro da Silva, Carlos Feche- velles régles ,peuvent les modifier et
curador.
- cc de Silva. Antonio José da Silva, Pe- sou alcrs applica'ales à tout le personel assentou a jurisprudência, nos inaineVisto em 28 de março de 1951. ros casos que tem sido decididas, e Provina
dro José da cunha, Jorge Francisco du service.
Cavalcante, Procurador Geral.
provocados
pelo
Decreto-lei
ra
1.514,
Braga, Zózimo daaRocha. Vicente Ro(Maniel
Elémentaire
de
Droit
admleste
não
modificou
as
situações
criaNA
SECRETARIA GERAL
mano Lobo.sco Fno. Moacir. Sreder nistratif, ed. de 1939,pág. 404)".
das nas letras anteriores, e, cotim os
DO INTERIOR E SEGURANÇA
Bastos. Danilo Marins. António Bras,
Essa
é a tese cora que sempre esti- Apelados, pelo art. 68 e li do DecreEvardeo Darei Miranda Correia. Nade aeórdo:,:te
Do dia 30 de março de 1951
n. 5.113, de 1934, tinham direito a
- tonio Civil de Sonsa, Amâncio Leite veTodavia,
e ál a razão se.- transfere to
acesso
a
todas
as
classes
de
sua
car-;
Fundação
Dr. Laureano iCarta de
Sampaio, Manoel Ferreira, Darino Pe- para os, autol'es,.
á lei que modificar reira, deu pela procedencia da açao, e 30 de mano de
1951i - 5.000.145151nha. Manoel da Silva Peixoto. Uno a situação do funcionário
subordinanCerebelos Martinez, Américo Fonseca, do os seus interesses aos interesses do nada há que, no recurso, convença de SGI. - Conceda-se,
José Rozo 'Li ma de- Castro. Joaquim Estado, há de ser uma lei uniforme que não deva a sentenãa su&istir, ra- DESPACHOS DO PREFEITO NA
de Araújo Ribeiro, e Diogo de Aquino, que atinja a todos os servidores paa'a- zão pela qual fica , mantida. . :SECRETARIA GERAL DE FINANÇAS
antigos Fiscais de Mercadas. hoje PisRio de Janeiro, D. r:, cai 19 Ide- seque trace normas gerais sem conDia 30 de março de 1951
cais. classe 36, da Prefeitura do Dia- "eo;
sem contemporizações, sem tembro de 1950. (Data doejaig'arnen• trito Federal, movem contra esta. a templações,
PresiAntonio
Vieira
Braga,
Ofícios:
exceções.
to).
• presente acão. para que se lhes recoE êste caráter não teve o Decreto- dente. - Ary de Azevedo Franco, Re- N. 4,006.162-51 - 965-51 - Secrenhece o direito à inclusão, na classe
lator. - Mem, de Vasconcellos Reis, taria Geral de Saúde e Asistência. '71, hoje "H"- da carreira de Oficiais lei n. 1.944, de 1939.
- por isso que deu provimende Fiscalização, o que dizem resultar
com o parecer.
Lacunoso, incompleto, logo após a vencido
to ao recurso para julgar improceden- DeN.acento
do decreto n. 5.113, de 18 de destem- sua publicação começaram as reclama- te
3.000.652-51 - 66-51 - Depara
ação
e
por
entender
em
proceder
brn de 1934.
tamento ae Prédios e Aparelhamentos
ções (aliás prevista no seu art.
Pedem, com o reconhecimento da- que obrigaram a criação de uma co- a pretensão dos Apelantes ser a lei vi- Escolares. - Idem.
quele direita oue lhes sejam assegura- missão encarregada de opinar sobre a gentegente ao tempo em que ingres- N. 4.006.280-51 - 85-51 - Superindas as promoções a que fariam tas. di- situação dos que se diziam prenadfca- saram nos serviços da Apelante, a re- tendência de Financiamento IIroanisferença de vencimentos, a partir de 1 dos. E surgiram novas leis : que-cria- guladora de seus direitos-e vantagens tico. a- Seja removido.
o pertencerem ao quadro do N. 4.000.234-51 - 1.133-51 e-- Se, de janeiro de 1940, juros de mora, ram novos embaraços com ta • que se em quant
custas e honorários de advogado. - enche a Justiça de uma série infinda- •funcionalismo municipal, pois não tem cretaria Geral de Saúde e Assistência.
o
contrato
de locação de serviços en- - Autorizo.
A Prefeitura contesta o pedido sus- vel de ações como esta.
o Estado e o funcionário a mesma N. 4.006.233-51 - 1.132-51 - Setentando -que o decreto-lei n. 1.944,
E se assentou, então, a jurisr3ruden- tre
de 1939. reestruturoli o seu funciona- eer de que o Decreto-lei n. 1.944 não natureza do comum e ser direito seu cretaria Gerai de Saúde e Assistê,ncia
lismo e revogou toda a legislação an- havia modificado as situações criadas organizar os serviços públicos de mo- - Idem.
terior. dado o regime estatutário que nas leis anteriores, apesar do seu ca- do a. que possa-realizar os seus fins, N- 4.006.272:-51 - 589-51 - Secreuma vez que ,raão prejudique as van- taria • Geral de Finanças. - Idem.
rege as relacões entre o Estado e seus
reestrutorador.
tagens que lhe eram acenadas..
N. 4.006.273-51 - 590-51 - Secreservidores. Invoca uma sentença mi- ráter
Hoje,
quase
nada
resta
daquilo
que
.. taria Geral de Finanças. - Idem.
nha. em que citei uma passagem de a referida, lei estabeleceu.O
Decreta
n.
1.944,
de
30
de
deN.000.543-51 - 10-51 - Serviço. de
Gaston Jêze, em apoio da tese estatuO que ficou foi porque não prejudi- zembro de 1939, que reestruturou o Administração
da Secretaria Geral de
tária e pede improcedência da ação. cava a ninguém.
quadro
dos
funcionários
da
PrefeituEducação e Cultura. - Idem. .•
.
Completada a instrução da inicial,
Ora,
se
assim
é,
não
se
pode
fazer
ra,
não
modificou
a
situação
dos
AneN. 3.001.177-51 - 51-51 - DepartO$ texinos do art. 224 do Código de exceção para os autores, que, efetivalados,
não
transformou
seus
cargos,
em
tamento
de
Saúde
Escolar.
Idem.
Proc. Civil, e saneado o processo, rea- mente, foram prejudicados em sua
isolados, sõmente os classificou IN. 3.001.176-51 - 51-51 -Deparlizou-se a audiência de instrução e jul- carreira, com a transferência ,•para cargos
numa carreiraspromoções
e necial, com escalona- tamento de Saúde Escolar. - Idem.
• gemento. em que ocorreu o constante urna inferior. —
mentos. e direito a promoções dentro N. 3.001.175-51 - 50-51 - Depar. do- termo por có pia a fls. 6. 113.
Irrecusável
é, pois, o seu direito à do mesmo, lhes n , o reduziu os venci- tamen/o de Saúde Escolar. - Idem.
11 - Posto isto:
,
pleiteada desde a vigên- mentos.
.
N. 3.001.174-51 - 49-51 - DeparO caso dos autos é. reoeticão de classificação
lei em discussão,".
Improcede a alegação do Dr.' Juiz tamento de Saúde Escolar. - Idem.
muitas' outras motivados nelo Decreto- ciaOsdaautores,
tinham,
pelo
Decreto
nú' lei 1.944rçuja imperfelcão vem moti- mero 5.113, de 18 de setembro de 193.4, ter havido diferença de tratamento na N. 3.001.173-51 - 48-51 - Deparreestruttleação, resultante dêsse decre- tamento de Saúde Escolar. - Idem.
11 voncin gr es prejuízos à ré.
a tõslas as classes da sua car- to,- entre os funcionáriPs mais gradua- • N. 3.001.172-51 - 47-51 - DeparE' lamentável que venha ocorrendo, direito
reira.
(art.
68
e
seus
H).
dOs_e os menos graduados.
tamento de Saúde Escolar. - Idem.
mas o mal é insanável em vista das
•

•.

•

Terea.-reisa 3
—
N. 6.011.018-51 — Sociedade Beneficente Vicente de Carvalho. —
Aguardo.
N. 4.500.849-51 — Luis Artur Albuquerque. — Isente-se.
N. 4.502.401-51 — Oreste Almada.
-,- Idem. -a-N. 4.502.817-51 — Flávio 'Mesquita
Júnior. — Is-ante-se.
N. 4.502.634-51 — Caixa de Aposentadoria e Penses de Serviços Aéreos
e Tele-C:ocunicações. — Idem.
N. 4.502.635-51 — Caixa de Aposentadoria e Pensões de Serviços Aéreos
e Tele-Comunicações. — Idem.
N. 4.503.402-50 — Torquato Luís
de Sousa. — Idem.
N. 4.616.750-50 — João Browne de
Oliveira. — Idem.
N. 4.639.754-50
Francisco de Miranda Sousa Gomes. — Idem.
N. 4.004.278-51 — Carlos de Paula
Moreira. — Idem.
- N. 4 .503 . 319-51 — Francisco José
Inácio. —Idem.
N. 4.50.3,912-51 — Adelina Souto.
- Idern.
N. 4.504.133-51 — Alvaro Eutórgio
de Oliveira e Silva. — Idem.
N. 4.601.514-51 — Eneas • Martins
Nogueira. — Concedo.
N. 4.502.099-51
Ernani Montes.
— Idem.
N. 4.201.543-51 — Pauline Dain
Buchmann. — Idem.
N. 4.501.373-51 — Caixa de Construções de Casas do Ministério da
Guerra. — Idem.
N. 4.501.754-51 — Caixa de Construções de Casas para o Pessoal do
Ministério da Marinha. — Conceda-se.
N. 4.502.077-51 — Carmen Codecetra Lopes. — Idem.
N. 4.502.561-51 — Odete de Araújo
Mont oreanu — Idem.
N. 4.502.584-51 — Elizabeth de Narazeth Soeiro dos Santos. — Idem.
N. 4.502.565-51 — Armando Rodrigues. — Idem
N. 4.508.037-50 — Jorge Augusto
Ramos. — Idem.
N. 4.513.070-50 — Luis Abílio dos
Santos. — Idem.
N. 4.760.520-50 — Pedro Ferreira
Goulart. — Idem.
N. 4.500.951-51 — Nelson Derarnia
Boiteux e outro. 2--" Mantenho os atos
'de indeferimentos; a franquia fiscal
não se estende aos simples portadores
de medalha de "esfôrço de guerra",
mas sim àqueles que preastaram reais
serviços de guerra, no tea'tro de operação na Itália ou em Fernando de Noronha e Trinda.
Pt . 17.123-50-G. P. — Valdemar
Telinto de Oliveira. — A Secretaria
de Administração.
N. 4.501.348-51 — Carlos Molinari
Ciroli. — Defiro.
N. 4.623.041-49 — Kazemir Goldhersch. — Indeferido.
NA SECRETARIA GERAL DE
SACDE E ASSISTENCIA
Despacho de 29-3-951
Federação das Indústrias do Rio
de Janeiro — Memorando O. P. numero 1.797, de 1951 — De Acôrdo.
Despacho de 30-3-951
Oficio n.° 1.307, de 29-3-51, da Secretaria Geral de Saúde e Assistent eia — Autorizo.
Oficio n.o 1.306, de 29-3-51, da Seteria Geral de Saúde e Assistencia
—Autorizo.
Ofício n.° 1.214, de 21-3-51, da Secretaria Geral de Saúde e Assistencie — Autorizo.
Ofício n.o 1.199, de 21-3-51, da Secretaria Geral deSaúde e Assistência
—Autorizo.
Ofício n.o 1.200, de 21-3-51, da Secretaria Geral de Saúde e Assistênao! — Autorizo.
Oficio n.o 1.201, de 21-3 .-51, da Secretaria Geral de Saúde e Assistência — Autorizo.
Metalúrgica Teixeira Limitada (
Processo n.° 6.012.426-51 ) — Reconsidero na forrem do parecer,
Firma J. Mendes oliveira 8. A.
(Processo , n.° 6.011.849-51) aa Mantenho o ato.

DIXWO OF/CiAL. (Seção II)
Evaristo Boularti (processo número 4.759.623-49) — Cancele-se.
Sociedade Brasile,ra deTuberculose — Memorando G. P. n.° 14.610 50
— Cancele-se.
Jata Pacheco (Professo número
4.753.431-50) — Cancele se.
Arlindo da Silva Gomes — Seja
expulso do parque da Gávea por ser
elemento pernicioso á disciplina e de
maus antecedentes.
Visto — Esberard Alves Balbino
Qiefe do Serviço de Eaperiente
Sebastião Henriques (Processo número 7.618.633-50) — Autorizo.
(Pracesso-vbgç xogç vb vbf mfpyfeli
Departamemo de Concessões terocessá n.o 7.302,610-51) Ofício número 21 a-- STR-51. — Autorizo.
Departamento de Obras ,— Oficio
número 12—D de 1951 — (Processo
n.0 7.103.760-51). — Autorizo
Serviço Técnico Especial l'ae Tnneis da Cidade — Oficio número
STC —29-51 — (Processo número
7.080.020-51). — Autorizo.
Departamento de Erificações — Memorando n.o 25-GD-51 — Processo
número 7.403.429-51). Autorizo.
Secretaria Geral de viação e Obras
Ofício n.o SG-178-51, — processo número 7.000.165-) Joré Bandeira Brandão. — Concedo.
Departamento de Aguas e Esgotos,
— Oficio n.°102-51. (Processo número 7.105.669-51). — Autorizo.
Société Anonyma Du Gaz de Rio
de Janeiro.(Processo n. o 7.705.633-51.)
, •
— Autorizo.
Departamento de Concessões —
Oficio n.o CTE-68-51. (Processo número 7.303.048-51.) — Autorizo.
Associação dos Ex-Combatentes do
Brasil. — Oficio n.° 1.397-59-SAS,
(Processo 11.0 7.000.884-50). -- Atenda-se.
Monuel Joaquim de Azevedo. (Processo n.o 7.404.635-51 — Aprovei,
João Machado deLima. (Papeleta
número 1.781-51 a— Arquive-se.
Comissão 1.ccelitiva do Projeto do
Metropolitano (Oficio n.o CEPM-P12-51). processo n. o 7.006.006-51. —
Autdrizo.
Igreja Evangelista Prebestefoano
de Madureira. (Proc. n.o 213.902-44,
capeado pelo de n.o 7.527.679-50). —
Concede-se.
Antunes Simões & Cia. (Processo
número 7.530.075-50). — Deferido.
• Joseph Hohl (Proc. n.° 7.509.976-50,
capeado pelo de n. o 4.621.036-49).—
Sim.
Tulio da Costa Campos. (Processo
no 7.516219-50). — Aprovo
Elizabeth Pinheiro Hasselmann
Gonçalves e outros (Processo número 7.403.733-51). Conceda-se a titulo precario, mediante termo.
Oliveira Irmão, Limitada (Processe n.0 5.401.093-51, capeado pelo de
ri.° 5.419.154-50) — Autorizo.
Comissão Executiva dçe Projeto do
Metropolitano; — Oficio ,,n.° CEPIVIAutorizo.
Antonio Wantuil de Freitas. (Processo n.07.511.223-50, capeado pelo de
n.o 7.504.695-50, — Mantenho o ato.
Joaquim Santiago. (Processo número 7.514.592-50).— — Mantenho o ato.
Dia 30 de Março de 1951
José Coutinho Falleiro. (Processo
n.0 7.402.633-51.). — Atenda-se.
Secretaria Geral de Viação e Obras
—Ofício n.o SG-184-51 (Processo número 7.000.480-51) Fernando Delphina
Guimarães e outros. — Autorlko.
Departamento de Aguas e Esgotos.
Oficio n.° 59-51, (Processo náusea
7.000.136-51. — A Secretaria de P1Departamento de Limpeza Urbana.
Oficio n.o 44-51. (Processo número
--7.605.110-51. — Autorizo.
Indústria Sabril Palha de Aço
Ltra. (Proc. n.°7.518.722-50). — Mantenho o ato.
Emprêsa Técnica de Engenharia e
Comércio (Processo mo 7.104.935-51).
— Indeferido. Cumpra-se o prazo
Contratual com as suas consequencias.
Sylvio Reis & Adalberto Nogueira
-Limitada. (Processo n.o 7.105.280-51.
— Indefiro. Cumpra-se o contrato.

Arnaldo Bellinha Xavier. (Processo n.o 7.514.732-50, capeado pelo de
número IC2.5000-51 — Aprovo,
Abraham Medina. (Processo numero 7.526223-50). — Mantenho o ato.
Artur Gonçalves Cala,fate. (Processo n.o 7.520.074-52). — Mantenho o
ato.
Sebastião Martins, (Processo número 7.517.905-50). — Mantenho o ato.
tBcmfpy shrd shrdi cmfpy shrdshhr
Departamento de Parques. Oficio
número 67-51 — (Processo número
7.800.577-51) — Autorizo.
Departamento de Pregues. Ofício
n.° 68-51 — (Processo n.° 7.800.581-51)
— Autorizo.
Departamento de Obras. Ofício número 7.707.135-51) — Autorizo.
Secretaria Geral de Viação e Obras.
Ofício n.° •SG — 167-51 — (Processo
n.° 7.000.421-51) — Autorizo.
Gabinete do Prefeito (Papeleta número 1.239-51) — (Processo número
7.703.964-51) — Aprovo.
Dia 29 de março de 1951
Predial Corcovado Limitada. (Processo número 7.504.277-50) — Aprovei.
Departamento de Águas e Esgotos
--- Ofício n.° 119-51 — (Processo número 7.106.542-51) — Aprovo e autorizo.
Departamento de Águas e Esgotos
— Ofício n.° 120-51 — (Processo número 7.106.527-51) — Aprovo a planta e autorização para a abertura de
concorrência.
Secretaria Geral de Viação e Obras
— Oficio SG — 217-48 — (processo
número 7.070.021-49) —
a) Não concedo nova prorogação,
devendo ser aplicado e cumprido o
contrato.
b) Quanto ao item 5, ao D. E. R.
para dizer.
Em 30 de março de 1951. — Raimundo Gomes — Matricula 3.215. —
Visto: — Narbal de Oliveira Guimarães, Chefe do Serviço de Expediente.
SECRETARIA GERAL DE
AGRICULTURA. INDÚSTRIA
E COMÉRCIO
De 2-4-51:
Ofício n.° 229 — SGAg — De acôrdo. Ao Sr. Secretário de Administração.
Ofício n.° 9 — AgZO (processo número 2.000.024-51) — De acôrdo. Autorizo.
MIM. n.° 100 — Mercado D. Manuel — DAB (processo n.° 2.033.046
de 1950) — Autorizo.
Juvenil da Rocha Vaz (processo número 2.034.607-50) — Autorizo.
Ofício nP 206 — DAB (processo número 2.018.257-50) — Minuta de contrato: Aprovei.
Oficio n.° 231 — SGAg — Gratificação de representação — Aprovo e
autorizo.
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Relação a que se refere o despacho
acima: (março de 51):
# Cr$
Marco Aurélio Murilo Reis,
matrícula 3.939
900,00
José Maria de Albuquerque
Arantes, matricula mimero 53.092 .
- 900,00
Milton Furtado Cesarino,
matrícula 17.110
1.100,00
José Vieira de Melo, matei
600,00
cala n.o 1.204
Maria de Lourdes Villar
Fabrizzi, matrícula número 5:584 .
800,00
Cidália de Oliveira Pilotto,
matricula n.° 50.055
700,00
Ofício n.° 227 — SGAg (processo
n.° 2.001.858-51) — Gratificação mês
de março: Autorizo. Relação a que
se refere o despasho acima: •
Cr$
Zilka de Vasconcellos, ma600,00
tricula n.° 1.180
Yedda Conecto., matricula
500,00
ri.° 61.946
Ester Berreiros Stalone,
500,00
matrícula n.° 60.110
Luis Ferreira Correia, ma250,00
trícula ri.° 55.796
José Francisco de Paula,
300,00
matrícula rao 55.814
Johny Luar Oliveira, matrl300,00
cula n.o 59.767
Floriano José das Neves,
250,00
matricula n.° 62.099
Aristides Borba Fernandes,
400,00
matricula n.° 50.199
Antônio Silva, matricula
330,00
n.° 60.068 .
Antônio Boaventura dos
Santos, matricula núme400,00
ro 31.334
Marcelino Veloso da Silva,
330,00
matrícula n.° 56.859
Ofic4o n.° 220 — AgSA (processo
n.° 2.1,01.861-51) — Gratificação, mês
de março: Autorizo. Relação a que
se refere o despacho-Atado:
Cr$
Vanda Leite Arnt, matricula n.0.59.810
Roberto de Brito Lira, ma626300,0000
tricula n.° 59.804'
Neide Cividini, matricula
n.° 49.555 .
800,00
Ercília Rodrigues Ferreira,
matrícula n.o 61.140 ....
800,00
Branca Jurad da Silva, matrícula n.° 34.369
268,00
Ruth Aguiar da Silva, matrícula n.° 3.008
700,00
Maria Lêda Dias Pinto, matrícula n.° 38.251
540,00
Guilherme Cordovil Mauriti Júnior, matrícula número 50.167 .
110,00
Ofício ri.° 43 AgSE (processo número 2.001.863-51) — Gratificação,
mês de março: Autorizo. Funcionário a que se refere o despacho citado:Cr$
Lanha Gesteira, matricula
nP 61.808 .
500,00
Oficio n.° 54 — AgSD (processo número 2.001.849-51 — Gratificacão,
mês de março: Autorizo. Funcionfflo
a que se refere o despacho citado:
Renato Elói Morgado, matricula n.° 61.593
2C5r0S.00

SECRETARIA GERAL
DE ADMINISTRAÇÃO
ATOS DO SECRETÁRIO GERAL
DE ADMINISTRAÇA0
PORTARIAS DE 2 DE ABRIL DE 1951
•
N.° 1.637:
O Secretário Geral de Administração, de acôrdo com a autorização do
Sr. Prefeito no proc. n.o 1.099.617-50,
resolve transformar da T.D. da Secretaria Geral de Viação e Obras,
aprovada pelo Decreto n.o 10.171-50,
para a T.D. cia Secretaria Geral de
Agricultura, Indústria e Comércio,
aprovada pelo Decreto n. o 10.272, o
e

Trabalhador, ref. B
Militino Manuel Ribeiro, met. 39.836.
N.0 1..653:
O Seatetario Geral de Administração,. tendo em vista a autorização do
Exmo. Sr. Prefeito no proc. número
1.019.413-51, resolve dispensar, por
abandono da função nos Manos do
item I do art. 223 do Decreto-lei número 3.770-41, combinado com o artigo 42 do Decreto-lei n.o 9.558-46, o
Trabauhador de Limpeza Urbana, ref.
C, da T. D. da Secretaria Geral de
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Viação e Obras, José Medeiros da Silva, mat. 57.672.
N.o 1 639 a 1.644:
gew
O Secretário
Geral de AdministraeRo, tendo em vista a autorização do
Exalo. Sr. Prefeito no proc. número
1 .014.137-51-ASO, resolve, nos têrrnos
ia letra G, do art. 93, do Decreto-lei
ao 3.770-41, dispensar, por ter sido
nomeado para cargo efetivo:
N. 1.639 — Natália de Assis Mereses Santos, atendente, extranuineário mensalista, ref. C, mat. 35.659,
Ia T, M. da Secretaria Geral de
Educação e Cultura, aprovada pelo
decreto n. o 9.346-48,
N. 1.640 — Niobe •de Sousa Seth,
nat. 34.973 — Enfemeiro, extranurnerário mensalista, ref. D, da T.M.
da Secretaria Geral de Educação e
• Cultura, aprovada pelo Decreto núnero 9.346-48.
•
N. 1.641 — Hercilia Coutinho da
cruz, mat. 44.435, Inspetor de Alunos extranumerário mensalista, ref.
D, da T. M. da Secretaria Geral de
'Educar a e Cultura, aprovada pelo
Decreto n.o 9.346-48.
N. 1.642 -- Osvaldo Guimarães Arnando, mat. 34.930, trabalhador extranumeráxio diarista, ref. B, da T.
D. da Secretaria Geral de Educação
Ckltura aprovada pelo Decreto númera 9.346-48.
N. 1.643 --- Dulce Penha, mat. número 34.931. Trabalhador extranume•ário diarista ref. E. da T. D. da
Secretaria Geral de Educação e Cultura, aprovada pelo dec. n.o 9.346-48.
N. 1.644 — Sílvio Gonçalves Bram, mat. 35.049, Trabalhador extranumerário diarista, ref. B, da T D.
da Secretaria Geral de Educação e
Cultura, aprovada pelo Dalketa número 9.346-48.

.

N.0 1.645: O Secretário Geral de Administracão, tendo em vista a autorizar:ao do
Exmo. Sr.. Prefeito no processo número 1.049.332-50, resolve, nos têrmos
do item I do art. 223 do Decreto lei
n.o 3.770-41, combinado com o art.
42 do Decreto-lei n.o 9.553-46, dispensar, por abandono da função, o 'Prabalhador, extranumerário diarista,
ref. D — José Leal, mat. 34.008, da
T. D. da Secretaria Geral de Viacão
e Obras, aprovada pelo Decreto número 10.171-50.
N.° 1.646:
O Secretário Geral de Administrarão, tendo em vista a autorização do
Exmo. Sr. Prefeito no processo número 1.049.332-50, resolve. admitir,
Osmar Ferreira, para a função de
Trabalhador ,ext,anumerário diarista,
ref. B, da T. D. da Secretaria Geral
de Viação e Obras, aprovada pelo Decreto n.0 10.171-50.
N.° 1.647:
O Secretario Geral de Administracão, tendo em vista a autorização do
Exmo. Sr. Prefeito no proc. número 1.007.822-51, resolve, nos têrmos
do item I do art. 223 do Decreto-lei
n.0 3.770-41, combinado co mo artigo 42, do Decreto-lei n.° 9.558-46, dispensar, por abandono da função, o
Trabalhador de Limpeza Urbana, eXtranumerário diarista, ref. C Euelides Pereira Rosa, mat. 58.612; da
T. D. da Secretaria GeraLde Viação
e Obras, aprovada pelo Decreto número 10.171-50.
N.o 1.647:
O Secretário Geral de Administração, tendo em vista a autorização do
Exmo. Sr, Prefeito no processo número 1.057.822-51 resolve, nos tarmos
do item I do art. 223 do Decreto-lei
n.o 3.770-41, combinado Cm o artigo
42 do Decreto-lei n.° 9.558-46, dispensar, por abandono da função, o
Trabalhador de Limpeza Urba.na, extranumerário diarista,. ref. C, Eucli-
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des Pereira Rosa, mat. 58.612, da
DESPACHO NA SECRETRIA
Rui da Cruz Almeida (1.052.239, da
T. D. da Secretaria Geral de Viação9
GERAL
1949) — Refixados os proventos de
e Obras, aprovada pelo Decreto núdisponibilidade em Cr$ 27.600,09
Dia 30-3-51
mero 10.171-59.anuais, de 18-9-46 a 30-9-46; era
(*) Sílvio Fernandes da Silva — Cr$ 46.800,00 anuais, de 1-10-46 a
N.° 1.648;
(1.014.162) — Indeferido, de acórdo 27-1-48; em Cr$ 63.000,00 anuais, de
O Secretário Geral de Administra- com as conclusões , do laudo médica. 28-1-48 a 30-11-48 e em Cr$ 106.80000
ção, resolve designar para ter exercíanuais, a partir de 1-12-48.
cio no Departamento de AssiLtencia DESPACHOS DO SECRETARIO
Despachos:
ao Servidor, o médico, classe K, do
GERAL
Q. P. — Roberval Francisco Bezerra
Pedro Dalmácio do Espírito 'Santo
de Meneses, mat. 34.481..
(1.035.606-50) — Tendo em vista o
DIA 2 DE ABRIL DE 1951
que
consta do processo n. o 1.035.606.
N.o 1.649:
de 1959, fica sem efeito a refinação
Fixação
de
proventos:
O Secretário Geral de Administrade proventos de aposentadoria de 14
ção, resolve designar para ter exerci- Maria Amélia Macedo de Brito — de março doo corrente. — Ao DPS.
cio na Secretaria Geral de Agricul- (1.014.652) — Fixados em
Dahil Medeiros Silva (1.019.923-50)
tura, Indústria e Comércio, o Oficial Cr$ 69.504,00 os proventos anuais de — Refixados Os proventos de inativiAdministrativo, ref. G — Esmeral- inatividade, à vista das informações dade: I) de 23-10-48 a 30-11-48 em
dino Ramos Arouta, mat. 39.159,
prestadas.
Cr$ 29.080,00 anuais: II) de 1-12-48
a 27-11-50 em Cr$ 43,056,00 anuais;
N.o 1650:
In) a partir de 28-11-50 em
Refixaaão de proventos:
O Secretário Geral de AdministráCr$ 52.128,00 anuais, à vista das inção, resolve designar para ter exercí- António Salvador da Silva (Proces- formações prestadas.
cio na Secretária Geral de Saúde e so n.° 1.048.058-49) — Refixados os Laura Teles Esberar ('7.800.039-50)
proventos de inatividade em
Assistência, o Médico, classe M
Deferido, .quanto ao direito à liValdir de Azevedo Franco, mat. nú- Cr$ 950,00 mensais, de 23-10-48 a cenca-prêmio. O requerente, porém,
30-11-48; em Cr$ 1.310,00 mensais, só devera entrar em gozo desta, obmero 19.523..
de 1-12-48 a 4-12-50; em Cr$ 1.580,00 servada a escala que for organizada
N.° 1.651:
mensais, a partir de 5-12-50.
na repartição e devidamente aprovada pelo Sewetário Geral, na forma do
O Secretário Geral de Administração'', resolve conceder férias ao A5s, S- (*) Republicado por ter Baldo com art. 9." do Decreto-lei n.o 10.150-50,
tente desta Secretaria — Válter Nu- incorreções no Diário Oficial — Se- atendida a conveniência do Serviço
nes de Sousa, mat. 39.256, no- perlo- ção II, de 2-4-51,
e demais prescrições legais.
do de 2 a 21 do corrente.RELACIONAMENTO
CIRCULAR N.° 16
DIA 30 DE MARÇO DE 1951
'Em 31 de março de 1951
Senhor:
Levo ao conhecimento de Vossa Excelência, para os devidos fins, que,
Importância, Cra
Processo n.o
pelo oficio n. o 1.970, de 12 de março
Nome
em curso, a Inspetoria da Alfândega',
do Rio de Janeiro comunicou a esta
Prefeitura haver resolvido aplicar à
firma M. Palma Queiroz, estabelecida na avenida Graça Aranha, 226 —
nesta Capital, as sanções previstas no Jaime _Mac Darvell Ide Oliveira
243,80
7.447.193
Decreto-lei n.o 5, de 13 de novembro Dienisia Catalaãc
242,30
6.005.509
de 1937.
234,90
7.702.396
Aproveito o ensejo para reiterar a Alfredo Ferreira de Oliveira
234,95
6.006.645
Vossa Excelência as expressões de Olinda Custódio Bastos
234,90
1.009.735
meu alto apreço. Válter Santos. Pedro Manuel Cardoso
243,80
6.004.403
Secretário Geral de Administração, Ana Lopes
234,95
7.200.760
Jorge Ataide de Mendonça
interino.
234,80
1.007.174
Encaminhada aos Senhores Secre- Misael Ferreira
243,80
3.301.672
Nair Rebelo dos Santos
tários Gerais de;
243,80
'6.006.127
Agricultura, Indústria e Comércio. Amélia Rosa da Silva
234,90
7.701.680
Ércilia Santana Machado
Educação e Cultura:.
243,86
6.003.656
Sebastião Sena
Finanças:
7.704.808
278.60
Alacrino Herminio Brandão Alves
Interior e Segurança:
243,80
6.008.169
Oscar José
Saúde e Asisstência:
• 234,90
6.005.935
Dulce da Silva Melo
Viação e Obras.
234 90
7.301.100
Aos Sores: Procurador Geral do José Clemente de Sousa
234,90
7.070:216
Prefeitura do Distrito Federal; Pre- Osvaldo Ferreira Ramos
234,90d
3.301.464
sidente do Tribunal de Contas da Pedro da Silva J—únior
234,90
1.012.077
Prefeitura do Distrito Federal; Dire- José Francisca Lopes Filho
234,90
2.001.033
tor do Montepio dos Empregados Mu- Amauri Soares de Oliveira
234.90
1.008.868
nicipais e Superintendente do Trans- David Jardim
.
234.90
6.003.791
porte..
Carlos Leoa
6.007.248
234,904
APOSTILAS
• António Dias de Jesus
1.010.162
234,90
Modestina,
Soares
Libória
......
DIA 29 DE MARÇO DE 1951
234,90
1.008.707
Luis Rodrigues da Silva
1.006.988
234,90'
Astolfo Ferreira dos Santos (Decre- Berger da Costa . .
234,90
7.702.742
to n PP n.o 14-052-40) — De acórdo Nagibe Leão Correia
7.703.107
234,90
com o disposto no artigo 8.° do De- Agostinho de Sousa Lobo
234.90
1.010.888
creto-lei n.o 1.944-39, combinado com Delmiro de Carvalho
243,80
6.006.379
o artigo 14 do Decreto-lei n. o 6.027, José Ferreira Pinto
234.9;
7.701.70
de 1943, fica o funcionário em refeBarbosa da Silva
234,90i
7.447.024
rência, a partir de 12-8-46( com o Triunfa
Lourenço Reis
234,90
7.800.278
vencimento correspondente ao padrão Moacir
Marque& Ferreira
278.60
1.009.584
14, alterado para 5 do Q. s., -nos Aristeu
Sebasti'áo da Silva Gomes
234,3o
1.010.380
termos do Decreto n.° 8.813-47, e mo- Osvaldo
Fernandes Coelho
278,60
7.301.702
dificado para D, na conformidade do Ademar José
dos Passos
273.60
7.601.459
Decreto na 9.500-48.
Alvaro da Silva
278.60
2.000.762
DIA 30 DE MARÇO DE 1951
Manuel Vinhaes
278.60
2.001.400
Lidio de Oliveira
278.60
2.000.743
Heitor Soares (Decreto PP-1'7.132, João
Ferreira dos Santos
204.90
3.201.817
de 1940) — De acôrdo - com o disposto Manuel
de Albuquerque Lima
- 234 90
6.004.687
no artiga 8.° do Decreto-lei -1.944, irgilio
2a4. oa
Eunice Peixoto
1.007.140
de 1939, combinado com o artigo 14 Benedito
6.004,221
22 4 90
de
Assis
'Rita
do DecretoLlei n.o 6.027-43, fica o fun- Olindo Francisco Nunes
Ta" P
6.005.947
cionário em referência, a nartir de Joventina Stabile Rola
2-gan
7.602.833
22-1-45, com o vencimento correspon- Carlos Marciano
6.004.998
2'4.90dente ao padrão, 14, alterado para- 5 Romualdo João Loper.
27R.Raaa.
3.056.145
do Q. S., nos Vermos do Decreto nú1.007.806
278,61U
mero 8.813-47 e modificado para D, Isabel Farias Barbosa
na conformidade do Decreto na -9.590
de 1948. _
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Processo n.°

Nome

Importância, Cr$-
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Nome

erocesso n.°

Importancia, Cr$

1

Honorina de Sousa Soares
Catarina Ieda de Araújo
José Mariano da Silva
Nélson Gomes Ribeiro
Ari Meneses
José Leitão Augusto de Aguilar
Olímpio Francisco dos Santos
Branca Siqueira Maia
Durval Silva da .Conceição
Antônio Honório de Sousa
Da g mar José da Penha
João José da Penha
Anibal de.asconcelos
Lauro. Pinto Monteiro
, Antônio Alexandre da Rosa
Amélia Ma4ins Ribeiro Dias
Eduardo de Oliveira
Américo Rodriaues
Alvaro José Correia
Iracema de Araújo Carvalho
Durval de olivea Fernandes
José chaves de Macedo
Domin g os Gonzalez Fernandes
Clarimundo José Ramos
José Garcez Sobrinho
Antônio de Morais
Cecilia Figueiredo Montenegro
Alfredo Ferreira da Costa
Antônio Pereira Grilo
Manieta Ivo de Andrade
Manuel dos Santos
Alfredo Mendes do Couto
(alivio Botelho Santiago
Raul soares
Sebastião Goncalves
Zeferino da Silva
Luis Pereira da Silva
erdilino Joaquim da
José Paulos -Doristela Ribeiro da Sil a
Pedro Zarias da Silva
Hu g o Soares dos Santos
Maria Rita da Cruz
José Darei Mateus Braga
Umbeliria Maria Ferreira Teixeira
José .Sidne y Carlos de Sousa,
aclamem de Farias Silva
Valetina de Albu q uerque Oinanguim
Gea rgina dos Santos Martins
Luis Aaenor de Sousa
Altaia Sa fara Barbosa
C a rmelita Lisboa da Silva
Ci p riano da Costa
José de Sousa Melo
Antônio Ferreira Damásio José de Sousa
Antônio F ranci-co Xavier
Joè.,o Batista da Oliveira
Ralhem de Oliveira Freitas • •
José Maria da Silva
Agnaldo de Sousa
Antônio Bahia
.7osa p elarmino Lacerda
Praniclin -Alves Pires
Jura ay Rosa
Joveima Ferreira do Nascimento 1.
Anzerntro Pereira
Antônio de Oliveira,
Antônio Caliato da Silva
Osvaldo de Sousa •
Amaurillo José dos santos
A goatinho José , da silva
Maria Balduloa Chaves
Joaquim Marrelino Dias
Maria do Carmo da Silva
Pedro da Crua Neves
Deocacina da Silva
Maria Sor da Silva
José Luis
Henri q ue Manuel Barbosa
Benjamin Ferreira Matos Maria Martins
Raiai Duarte Barreto
Antón i o José_ de Albuquerque
José Gomes de Oliveira
José Antônio de Sousa
, Benedito dó Amaral

•

6.005.347
3.302.216
1.011.395
7.702.'717
3.301.996
7.701.578
1.011.915
3.301.099
2.000.717
7.701.939
1.007.948
1.007.747
'7. 704 . 698
1.007.630
2.000.943
6 .004 .262
7.000.238
1.014.696
1.007.328
6 .008 .096
7.102.000
7 . 600 . 924
1.7 04 .733
7.701.581
7.702.744
1.010.116
1.010.609
7.601.701
6.003.839
6.007.226
. 602 .781
7.704.752
7 . 602 .612
'7.200.927
7.603.259
'7.601.676
7.200.704
7 .200 .432
7.704.546
1.010.524
7.600.958
1.016.368
6.004,816
6.004.368
3.301.663
7,602.899
1 .095 . f.'97
1.013.053
1 .008 .890
1 .a09 .732
7.701.781
6.004.711
1.009.240
1.015.357
:1.013.795
7.701.427
1.009.078
7 . 800 . 270
B.004.r.09
.'in1 912,
7.701.813
1 , 019LC=13
6,0a6.415
7.3I1 .1'56
a.a n 1 P70
'7.102.015

*..(125.20
7.705:126
.o11,0.8
7.708.004
7.f,nn,/r6

a.(195.135
çaaaa n15
7.00" 004

14
(1.1197
G.PT7.9°9p 01 r"9
1:0r9.10,4
('410 ('03
1.919.270
1.CON.`19

1.909.149

1.01.PN9
1.000.501
1.007.111
1.008.121

,

t.

t

I—

•

234,90
278,60
324,90
234,90
278,60
234,90
243,80
234,90
234,90
278,60
234,90
278,60
278,60
278,60
278,60
234,90
243,80
234,90
234,90
243,80
234,90
278,80
278,60
278,60
278,60
278,60
278,60
278,60
278,60
2 78,30
278,60
n 278,60
278,65
278,60
278,50
278,60
278,60
270,60 ,
278,60

angg
234,95
213,80
243.80
278,60
278,60
278,60
234.90
234,90
234.90,
234.90
243.80
234,90
273.65
278,60
234;90
234,90
234,90
278,60
234.90
234,90
234.90
234,90
243,80
234,90
234.90
273.60
1.138,60
234,90
254.90
234.90
234.90
243.80
234.00
278.00
2.78.60
278,60
278,60
273.60
278,60
278,00
278,60
278.60
278.60
2'78,601
278,60
278.60
278,60

,a,

Maria Luiza de Almeida
‘. Alcides José de França
Maria de Sousa
Antônio Joaquim da Cruz
Maria Isabel Anosa
Zilda Batista Dias
Umbelina Dias da Costa
Carolina de AS-rreu
Washington Luis de Vasconcelos
Amador Ferreira dos Santos.
José Rodrigues
Raul Gomes Pereira
Valdemar Martins Bezerra
Antônio Pinto da Silva

Serviço de Corriunica.cões
DESPACHO DO CHEFE
Dia 29 de março de 1951
Sebastião Gonçalves — 1.011.100.
— Pague a taxa de perempção devida.
Tomás Posada — 1.014.149 — Compareça para ciência da informação.
Vitalina Barbosa — 6.006.189.'—
Pague a taxa de perempção devida
pelo arquivamento do processo número 1.044.295-50.
Marta Brasil da Silva — 3.310.936,
de 1950. — Pague a taxa de permpção
devida — Processo n.° 1.032.524-50.
Carlos da Silva 1.017.593 — Preliminarmente, pague a taxa de perempção devida.
Dia 2 de abril de 1951
Antônio da Silveira -L 1.068.635-50
— Sim, concedo vista nesta Repartição.
RETIFICAÇÕES
"Diário Oficial", Seção II, de 31
de março de 1951.
Atos do Prefeito
Portarias de 30 de março de 1951
N. o 203:
Onde se lê:
Matricula n.° 8.655.
Matrícula n.° 7.655.
Despachos no Gabinete do Prefeito
.Aristides Paes Brasil Filho e sua
mulher — Processo n.° 4.518.149-50.
Onde se lê:
Financiada ã custa doe Lela-se:
•
.Financiada à conta dos,
Secretaria Geral de Administração
Atos do Secretário Geral.
Portarias de 30 de março de 1951
N.° 1.622 a 1.634.
Onde se lê:
•
Do Decreto-lei n.° 9.553-46 os.
Leia-se:
Do Decreto-lei n. o 9.558-46 os.
Despachos
Dia 29 de março de 1951,
Iracema Diva da Rocha.
Onde se lê:
Alterados para 7.320,00, a partir.
Leia-se:
Alterados para 67.320,00, a partir.
Cordélia Porto.
Onde Se lê:
Processo n.° 1.034.752-50.
Processo n.° 1.064.752-50.
Onde se lê:
Aru Bastos..., obedeeerem à rigorosa. Leia-se:
Ari Bastos..., obedecera má rigorosa.
Hilda da Mata Monteiro.
Onde se lê:
Processo n• o 3.309.991-50
Leia-se:
Processo n.° '09.001-50.
_
Relacionamento:
Onde se lê:
Josesa Ncimento.
Leia-se:
José Nascimento.

.., 1.007.786
1278,60
1.007.786
• 278,60
1.008.042
278,60
1:015.280
278,60
6.006.061
234.90
7.704.571
278,60
6.006.623
234,90
3.301.756
234,90
6. 004 .986
243,30
1.009.121
234,90
046.697-47
2.371,50
1.058.297-50
29.008,20
1.022.816-50
500,00
1.010.372-50
4,60

Onde se lê:
José Nicoláu.
. Leia-se:
José Nicolliu Filho.
Sérgio Neto da Conceição Filho.'
Onde se lê:
Processo n.° 2.001.433.
Leia-se:
Processo n.° 2-.001.439.
Durval Alves de Santana.
Onde se lê:
•
C rSL e i2a3-4s' e00:
"
Cr$ 234,90.
Onde se lê:
Sebastião Geraldo Paritaleão;
Leia-se:
Sebastião Carlos Paidaleko.
'Humberto Porcino de Moura.
Ondese lê:
Cr$ 243,90.
Leia-se:
Cr$ 243,80,
"Diário Oficial" — Seção II, de 2
de abril de 1951.
AtosE-d314:refeito.
Decretos de 31 de março de 1951.
Onde se lê:
Do Departamento de Assistência.
Leia-se:
Do Departamento
'
de Assistência
Hospitalar, da Secretaria Geral de
Saúde e Assistência.
Apostilas.
Maria Amélia Macedo de Brito.
Onde se lê:
Da Lei 11. 0 531-50.
Leia-se:
Da Lei n.° 532-50.
António Salvador da silva.
Onde se lê:
A partir de 23-0-48-, os proventos
correspondentes ao vencimento da função de Trabalhador braçal, referência 11.
Leia-se:
A partir de 23-10-48, os proventos
correspondentes ao vencimento da função de Trabalhador, referência II (em
que se converteu a função de Trabalhador braçal, referência 11).
Dahyl Medeiros Silva.
Onde se lê:
AL
partir
t-irde 13 de outubro de 194a.
a
A p artir de 23 de outubro de 194S.
Despachos
Na Secretaria Geral de Administração.
(*) Oficio n.° 1.242 da Secretaria
Geral de Saúde e Assistência
(1.021.087). — Autorizo.
(*) Jael Pinheiro de, Oliveira Lima
e outros — 4.636.522-49. — De acôrdo com o parecer da Proctiradoria.
Atenda-se.
.
Secretaria Geral de Administração
Despachos do Secretário Geral.
Onde se lê:
MLatelivae-lsed:e Figueiredo.
Manuela de Figueiredo.
Onde se lê:
Nos de Azevedo.
(*) Republicado n0r ter sedo com.
incorrecões.
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N.° 1.019.429 — João Fiuza — Tala- 12-50, a classe do cargo indicado no cionário de quem trata o prasento,
decreto e dprovimento.
d em vvista a autorização do Sr. presente decreto de provimento.
Prefeito exarada no processo n. 548, N. 1.068.949 — Altamir Cordovil.
N. 1.019.304 — Maria de Aguiar.
de 4 de dezembro de 1950, fica ele- N. 1.068.469 — Bento da Silva Lis- Chagas. )
vado para 'D" a partir de 5 de de- boa — Tendo em vista a autorizaN. 1.019.168 — Fidelis José de
zembro de 1950, a função indicada no ção do Sr. Prefeito exarada no pro- Sousa. — Tendo em vista a autopresente documento.
cesso n. 25.221-47 — A.S.C., e de rização do Sr. Prefeito exarado, no,
Na 1.019.393 — Joaquim Antonio acôrdo com o artigo 2.° da Lei ri. ... processo n. 25.221-47-ASC, e de
Ramoz — Tendo em vista a autori- 565 de 13-12-50, fica elevada para F, acôrdo com o artigo 6.0 da Lei núzação do Sr. Prefeito, 'exarado, 105 a partir de 14-12-50, a classe do car- mero 548, de 4-12-50, fica elevada
processo n.° 25.221-47-ASC, e de ao:51.- go indicado no presente titulo.
para "F" a partir de 5 de dezemde com o art. 6.° da Lei n. o 548, de N. 1.068.448 — Zayra Guimarães bro de 1950, o cargo indicado no pre4 de dezembro de 1950, fica elevada de Miranda.
sente documento.
para D, a partir de 5 de dezembro de N. 1.062.060 — Mario Barrozo Fal- N. 1.018.024 — Valdemar Cândi1950, a função indicada no presente cão — Tendo em vista a autorização do. — Tendo em vista a autorização
documento.
Sr. Prefeito exarada no procesN. 1.068.324 — José Joaquim Ar- do Sr. Prefeito exarada no processo cio25.221-47-A5C
e de acôrdo com
'gola — Tendo em vista a autoriza- n , 25.221-47 — A.S.C., e de &cer- so
Decreto 9.540, de 15-12-948, fica
ção do Sr. Prefeito exarada no pro- do com o parágrafo 1.0 do artigo 30 o
alterado para Zelador referência "E"
ces n. 25.221-47 — A.S.C. e de acôr- da Lei n. 565, de 13-12-50, fica ele- a função de que trata no pr9ente
do com o parágrafo 1. 0 do artigo 3P vada para J, a partir de 14-12-50, a titulo, a partir de 1-12-48.
da Lei n. 565,'-de 13-12-50, fica ele- classe do cargo indicado no presente N. 1.018.790 — Germano Stylita
vada para J, a partir de 14-12-950, a decreto de provimento.
— Tendo em vista a autoN. 1.065.906 — Miguel José de Cardoso.
classe do cargo indicado no presente
rização- do Sr. Prefeito exalada no
Castro.
decreto de provimento.
Na 1.065.567 — Sabino Affonso da processo ri. 25.221-47-ASC, e de.
N. 1.070.229 — Cesar Augusto dos Silva — Tendo em vista a autoriza- neônio com o artigo 1.° do decreto
Santos Silvado — Tendo em vista a ção do Sr. Prefeito exarada no pro- n. 10.663, de 29-11-50, combinado
com a Lei n. 515, de 6-11-50, fica
autorização do Sr. Prefeito exarada cesso n. 25.221-47 — A.S.C., e de elevada
para "K", a partir de 7 de
A.S.C., acôrdo com o parágrafo 1. 0 do artigo novembro
no processo n. 25.221-47
1950, a classe do care de acôrdo com o parágrafo 1, do 1.0 da Lei n. 548, de 4-12-50, fica go indicadodeno-presente
titulo.
artigo 3.° da Lei n. 565, de 13-12-50, elevada para F, a partir de 5 de deDepartamento do Pessoal
N. 1.018.564 — Elda Werneck
fica
elevada
para
3,
a
partir
de
14-12Serviço Legal
de 1950, a classe do cargo in- Braga Pereira Marques. — Teflon
50, a classe do cargo indicado no pre- zembro
'Peado no presente decreto de provi- em vista a autorização do Sr. Presente
decreto
de
provimento.
DESPACHOS DO DIRETOR,
feito exarada no processo 25.221-47,
N. 1.069.946 — Antônio Coelho mento.
N. 1.064.481 — Peréla Leal Car- e disposto no artigo 4.° do DecretoCotta
—
Tendo
em
vista
a
autorizaneiro
—
Tendo
em
vista
a
autorizat
n. 9.909-46 fica o professor em
Processos:
ção do Sr. Prefeito exarada no pre- çâo do Zr. prefeito exarada no pro- lei
referência, de acôrdo com o Decrecesso ra 25.221-47 — A.S.C., e de cesso n.'a.T.221-47 — A.S.C., e de to n. 9.039, de 47, com a renatanera, N. 1.017.148 — Elza Salgado de acôrdo
o artigo 6.° da Lei n.
Anneida -- Pague-se em têrmos — Ao 548, decom
com o art. 1. 0 da Lei n. 582 ção correspondente ao vencimento
4-12-50, fica elevada para F, acando
2—PS. '
50, combinado com o Decreto-lei ri. atribuido -ao padrão "H" acresciao
a
partir
de
5
de
dezembro
de
1950,
o
N. 1.070.494 — Avelino da Silva Re9.909-46, fica o professor a que se re- de uni cota de 20% desse vencimenzende. -- Indeferido. Não apura no cargo indicado no presente documen- fere o preeente decreto de provimento to, a partir de 19-7-47.
to.
período de exercício, um quinquênio,
Tendo w vista a autorização do,
ao padrão J, acrescido de
N. 1.069.867 — Propéclo Silva — atribuido
o que impede a concessão da licença
cotas de vinte por cento dêsse Sre. Prefeito exarada no processo
Tendo em vista a autorização do Sr. duas
prêmio. — Arquive-se.
n.25,221-47, e cie acôrdo com o ervencimento.
N. 1.070.144 — Ana Evaristo da Prefeito exarada no processo n.
N. 1.056.004 — Jayme da Silva Oli- tigo 31 da Lei ri. 319-49, combinado
Silva. — Pague-se em têrmos. — Ao 25.221-47 --- A.S.C., e de acôrdo com veira
— Tendo em vista a autoriza- com o artigo 4.° do Decreto-lei nn2-PS.
o artigo 6.° da Lei n. 548, de 4-12-50,
Sr. Prefeito exarada no pro- mero 9.909-46, fica o professor em
ção
do
N. 1.062.831 --- Judith Trajan — fica elevada pp.ra G, a partir de 5 de
A.S.C., e de referência, a partir de 1-12-18, com,
Tendo em vista a autorização do Sr. dezembro de 1950, o cargo indicado cesso n, rj71-47 1. do
Decreto n. a remuneração correspondente ao
acôrdo coa art.
PrEasito exarada no processo 25.221- no presente documento.
atribuido ao padrão "I"
1947, e de acôrdo com o artigo 1. 0 da N. 1.059.809 — Gastão pinto da 10.105, de 11-11-50, combinado com a vencimento
acrescido de uma cota de 20% deslei 532-50, ~binado com o Decreto Silva — Tendo em vista a autoriza- Lei n. 481, de 2-10-50, fica elevada se
vencimento.
Lei n. 9.909-46, fica o professor a que ção exarada no processo n. 25.21-47 para p, de Guarda da Carreira de
se refere o presente decreto de pro- — A.S.C., e de acôrdo com o artigo Policial de Vigilância, a partir de 4 do
Tendo em vista a autorização do
outubro de 1950, a classe de funciovimento, a partir de 28 de novembro
Prefeito exarado no processo nuda Lei n. 565, de 13-12-50, fica ele- nário de quem trata o presente de- Sr.
Ge 1950, combinado com o Decreto-lei 2.°
mero -25.221-47 e de acôrdo com o
vada
para
F,
a
partir
de
14-12-50,
a
n.° 9.909-46, fica o professor a que
creto
de
provimento.
artigo
I.° da Lei ri. 532-50 combise refere o presente decreto de provi- classe do cargo indicado no presente
N. 1,052.726 — Manoel Ferreira — nado com o Decreto-1 1c1 n. 9.909-45,
título.
mento, a- partir de 28 de novembro
Tendo em vista a autorização do Sr. fica o professor a que se refere . o
N. 1.069.668 — Valdir lafotta
de 1950, com a remuneração corresPrefeito exarada no processo número presente decreto de provimento, a
pondente ao vencimento atribuído ao Silva — Tendo em vista a autoriza- 25.221-47, — A.S.C., e de acôrdo partir
de 28-11-50, com a remunepadrão eJ" acrescido de 2 Cotas de ção do Sr. Prefeito exarada no pro- com o artigo 6. 0 da Lei ia 548, de 4- ração correspondente
padrão "J",
A.S.C., e d 12-50, fica elevada para E, a partir acrescido de uma cotaao
cesso n. 25.221-47
20% dêsse vencimento.
de 20% deaN. 1.068.823 — Odaléa de Freitas acardo com o parágrafo 1.0 do arti- de 5 de dezembro de 1950, o padrão se vencimento.
Fernandes — Tendo em vista a auto- go 3.0 da, Lei n. 565,de 13-12-50, fica indicado no presente documento.
N. 1. 017.780 — Rodoval Appellrização do Sr. Prefeito exarada no elevada para F, a partir de 14-12-50,
N. 1.019.833 — Francelino Inácio manio Pontes. Tendo em vista a
processo 25.221-47, e de acôrdo com a ciaste do cargo indicado no preN.
1.019.832
—
Vatter
da
Silva.
autorização
do Sr. Prefeito exarada
o artigo I.° da Lei 532-50, combinado sente decreto de provimento.
— Tendo em vista a autorisação do no processo n. 25.221-47-ASC, e do
com o Decreto-lei n.° 9.909-46, fica o
N. 1.069.665 — Newton Mouricio Sr. Prefeito exarada no processo nú- adirdo com o artigo 1.° do Decreprofessor a que se refere o presente
25.221-47-ASO, e de acôrdo to 10.103, de 11-11-50, combinado
decreto de provimento a partir de 28 da Fonseca — Tendo em vista a au- mero
de novembro de 1950, com a remune- torização do Sr. Prefeito exarado no com o artigo 6.° da Lei n. 548, de com, a Lei n. 481, de 20-10-50, fica
ração correspondente ao vencimen- processo n. 25.221-47 — A.S.C., e 4-12-50, fica elevado para "D" a elevada para "F" de Guarda da carto atribuido ao padrão J acrescido de de acôrdo com o parágrafo 1.0 do partir de 5 de dezembro de 1950, a reira de Policia de Vigilância, a partir de 6 de dezembro de (1950, a elas-,
2 cotas de 20°¡° dêsse vencimento.
artigo 3.° da Lei n. 565, de 13-12-50, função indicada no presente docu- se
do funcionário de' que 'trata o preN. 1.061.427 — Maria Luiza de São fica elevada para F, a partir de 14-12- mento.
N.
1.019.587
—
Marta
Ribeiro
Torsente
decreto de provimento.
)3raz Beltrão. — Indeferido em face 50, a classe do cargo indicado no preres. — Tendo em vista a autorização N. 1.018.565 — Lais Passos Caldas informações e do que consta do sente decreto de provimento.
Sr. Prefeito exarada no proces- das. — Tendo em vista a autorizaprocesso n.° 1.042.560-50.
N. 1.069.638 — Ruth de Moraes do
so n. 25.221-47-ASC, e de acôrao ção do Sr. Prefeito exarado no proN. 1.054.269 — Antônio Xerem de Vidal
—
Tendo
em
vista
a
autorizaOliveira — Pague-se era têrmos. — ção do Sr. Prefeito exarada no pro- com o artigo 6.° da Lei 548. de .... cesso n. 25.221-47, e de acôrdo com
Ao 2-PS.
fica elevada para "E" a o artigo 1.° da Lei 532-50, combina— A.S.C., e de 4-12-50,
N.° 1.052.382 — Trinou Alves Pi- cesso n. 25.221-47
partid
de
5
de dezembro de 1950, a do com o Decreto-lei n. 9.909-46,.
nheiro — Tendo em vista a autoriza., acôrdo com o artigo 2.° da Lei ... referência indicada no presente do- fica o professor a que se refere o
ção do Sr. Prefeito exarada no pro- 565, de 13-12-50, fica elevada para F, cumento.•
presente decreto de provimento, .a
cesao n.° 25.221-47 — ASO e de acôr- a partir de 14-12-50, a classe do cargo
N .1.019.470 — Valdemar Ari de partir de 28-11-50, co ma remunerado com o artigo 1. 0 da Decreto 10.106, indicado no presente título.
Matos. — Tendo em vista a autori- ção correspondente ao vencimento
N. 1.069.554 — Maria França.
e, 11 de novembro de 1950,-combinado
zação do Sr. Prefeito exarado, no atribuido ao padrão "J" acrescido
com a Éel n. o 481, de 1 de outubro de N. 1.068.836 Hypólito Coutinho processo n. 25.221-47-ASC, e de acôr- de
uma cota de 20% desse venci1950, combinado com a Lei n.° 481, da Fonenca — Tendo em vista a au- do com o artigo 6.° da Lei n. 548, mento.
de 2 de outubro de 1950, fica elevada torização do Sr. Prefeito exarado, no de 4-12-50, fica elevada para "D" N. 1.01'7.515 — Pedro dos Santos.
para F de Guarda da carreira de Po- processo n. 25.221-47 — A.S.C., e a partir de 5 de dezembro de 50, a — Tendo em vista a autorização do
licia de Vigilância, "a partir de 19 de de acôrdo com o parágrafo 1.° do ar- função indicada no presente docu- Sr. Prefeito exarada no processo nújane 'ea de 1951, a classe do funcionário
30 da Lei/ n. 565, de 13-12-50, mento.
mero 25.221-47-ASC, e de neônio;
de quem trata o presente decreto de tigo
fica elevada para F, a partir de 14-12N. 1.018.947 — Sílvio Silva. — com o artigo 1.0 do decreto 10.106,
provimento.
do cargo indicado no pre- Tendo em vista a autorização do Se- de 11-11-50, combinado co ama Lea
N.° 1.052.378 — Nabuco Ferreira Si- 50, a classe
decreto de pixiviMento.
nhor Prefeito exarado. no processo n. 481, de-2-10-50, fica elevada para
mões. — Tendo em vista a autoriza- sente
N. 1.068.696 Maria de Lourdes n. 25.221-47-ASC, e de acôrdo com "F" de Guarda da carreira de Poçâo do Sr. \ Prefeito exarada no pro- Freitas
— Tendo em vista a autori- o artigo 1? do decreto 10.006, de lícia de Vigilância, a partir de 26 de
cesso n.° 25.221-47—ASC, e de acôr11-11-50, combinado com a Lei nú- dezembro de 1950, a classe de fundo com o artigo 1. 0 do Decreto . . zação do Sr. Prefeito exarada noepro
A . S. C . de mero 481, de 2-10-50, fica elevada pa- cionario de quem trata o presente
10.113, de 11 de n ovembro de 1950,
. -cesso il. '25.221-47—
ra
"F" de Guarda da Carreira de decreto de provimento.
cambinadó com a Lei n.° 481, de 2 de acôrdo com o parágrafo 1.° do artoutubro de 1950, fica elevada para F tigo 3•0 da Lei ri. 565, de 13-12-50, Policia de" Vigilância, a partir de 1 N. 1.016.728 — José Ribeiro.
de Guarda da carreira.
fica elevada para J, a partir de 14- de dezembro de 1950, a classe do fun- Tendo em vista a autorização do Se-1
-

Leia-se:
Alice Los de Azevedo,
IVIintza Sbariry.
Onde se lê:
Do Decreto n.° 26.267-48.
Leia-se: ,
Do Decreto n.o 25.267-48.
Onde se lê:
1.042.612-49 — Refixados os.
Leia-se:
Maria Abigail Pinto Peixoto
_042.612-49 — Refixados os.
Carmen Visioli de Sá.
Onde se lê:
No Período de 1 de dezembro de
1950.
Leia-se:
No Período de 1 de dezembro de
1948 a 27 de novembro de 1950.
Despachos na Secretaria Geral de
Administração.
Onde se lê:
1Vlarcoleino Seabra da Rosa.
Leia-se:
Marcelino Seabra da Rosa.
Onde se lê:
Hellmmt Matheis.
Leia-se:
Ilellumt Matheis.
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Sebastião das Neves — Mat. n.
N, 1.019.176-51 — Gonçalo Ribeiro
nhor Prefeito exarada no Processo do com o artigo 6.° da Lei n. 548, de
Mendes — Mat. 49.274.
n. 25.221-47-ASC, ee de acôrdo com 4 de dezembro de 1950, fica elevada 64.713 — Proc. 1.019.701.
o Decreto 9.5000, de 15-12-948, fica para D a partir de 5 de dezembro de Maria José dos Santos — Mat. n,
N. 1.019.239-51 — Olímpio Valeualterado para Trabalhador Padrão 1950, a função indicada no presente 52.920 — Proc. 1.019.711s
tim Baldomero — Mat. 43.440.
"D" o cargo de que trata o presen- documento.
Maria Borba Matoso — Mat. n.
Compareçam para ciência:
te título, a partir de 1-12-48.
N. 1.006.261 — José de ,Aguiar 49.971 — Proc. 1.019.715.

Tendo em vista a autorização do Melgaço — Tendo em vista a autoriN. 1.002.610-51 — Regina Wilson —
— Concedo.
Mat. 18.729.
Cândida Cláudio Montezuma
mero 25.221-47-ASC, c de acordo Processo ri. 25.221-47-ASC, e de acôr- Mat. 20.291 — Processo 1.013.483 —
N. 1.003.613-51 — Afonso Pinheicom o artigo 6.° da Lei n. 548, cio do com o artigo 6.° da Lei n. 548, de Concedo nos meses de agôsto a no- ro da Silva — Mat. 47.901.
4-12-50, fica efevacia para "1i" a parN. 1.006.414-51 — Leocádin, Pinho
de dezembro de 1950, o padrão fica vembro de 1950f
tir de 5 de dezembro de 1950, o car- 4
para E, a partir de 5 de deZuleica Correia de Araújo — Mat. — Mat. 39.910.
go indicado no presente doeuxnen- elevado
N. 1.007.068-51 — Antônio Bispo
zembro de 1950, o padrão indicado no 51.891 — Processo 1.013.901 — Deto.
de Sousa — Mat.-24.670. .
ferido na forma do Decreto-lei n,
N .1.013.457 — Beiarmino Gonçal- presente documento.
N. 1.004.272 — Leon Lifchitz — 536 de 27 de novembro de 1950.
N. 1.012.256-51 — Hélio Chagas —
ves, — Tendo em vista a autorizaHermes Evaristo Bisvas — mat. ri, Mat. 15,669.
' ção do Sr. Prefeito exarada no pro- Tendo em vista a autorização do Sr.
N. 1.012.497-51 — Darei de Picesso n. 25.221-47-ASC, de a côrdo Prefeito exarada no processo ri. .... 4.242 — Processo 1.019.670 — Indenho Barbosa — Mat. 35.933.
'com o parágrafo 1.° do artigo 3.° da 25.221-47-ASC e de acôrdo com o pa- ferido por falta de amparo legal.
N. 1.014.511-51 — Vanda Rolin PiFlorindo, M2.tos Ferreira da Silva
Lei n. 565, do 13-12-50, fica eleva- rágrafo 1.° do artigo 3.° da Lei ri. ..
nheiro Lopes — Mat. 30,675.
da para "J" a partir de 14-12-50, a 565 de 13 de dezembro de 1950, fica — Mat. 22.663 — Processo ri.
N. 1.017.215-51 — Artur Vargas —
classe do cargo indicado no presen- elevada para F a partir de 14 de de- 6.055.550-49 — Anotado o tempo de
te decreto de provimento.
Mat. 63.526.
zembro de 1950, a classe 'do cargo serviço noturno.
' N. 1.011.'775 — Maria Augusta indicado no presente decreto de pro
N, 1.017.244-51 — Iara Tirnotheo
—
Freitas Machado Silva. — Tendo vimento.
Peixoto — Mat. 19.334.
Serviço de Informações
em vista a autorização do Sr. PreN. 1.003.079 — Nelson Guedes LaN. 1.017.468-51 — Vicente Bos.
feito exarada no processo 25.221-47- goa — Tendo em vista autorização
co.
8
P.
S.
ASC, e de acôrdo com o Decreto nú- do Sr. Prefeito exarada no processo
N, 1.018.097-51 — Cecília •Meireles
'mero 9.5000, de 15-12-948, fica, al- n. 25.221-47-ASC, e de acôrdo com
DESPACHOS •350 CHEFE DE
Grilo — Mat. 30.310.
terado para Escriturário, Referência o parágrafo 1.° do artigo 3.° da Lei
SERVIÇO
N. 1.018.288-51 — Antônio Pinto
'"E" a função de que trata o preeen- n. 565, de 13 de dezembro de 1950:
N. 1.017.700-51 — José de Almeida de-Morais — Mat. 24.141.
te titulo a partir de 1-12-48.
N. 1.018.803-51 — Dinara de VinN. 1.009.466 — Orlando Ca+das fica elevada para F a partir de 14 Reis — Compareça munido do deAzevedo Leite — Mat. n.
Theberge. — Tendo em vista a au- de dezembro de 1950 a classe do car- creto de provimento e da certidão de cenzi
3.352.
torização do Sr. Prefeito exararia no go indicado no presente decreto de Idade.
N. 1.018.884-51 — Edna Barbosa
processo n. 25.221-47-Asa, e de provimento.
N. 1.006.953-50 — Luís Batista do
N. 1.002.600 — Topázio Amaral de Nascimento — mat. 28,591 — Com- de Brito — Mat. 25.422.
acordo com o artigo 6.° da Lei núN. 1.018.996-51 — Francisco Cormero 548, de 4-12-50, fica elevada Carvalho — Tendo em vista a autori- pareça para tomar ciência e juntar
reia Filho -- Mat. 19.089.
para "G", a partir de 5 de dezembro zação do Sr. Prefeito exarada no pro- decreto de provimento.
N. 1.035.42-49 — Antônio Marde 1950, o padrão indicado no pre- cesso ri. 25.221-47 e de acôrdo com
N. 1.046.375-50 — Moacir dos Sano artigo 10 da Lei ri. 532, de 25 de tos Machado — Mat. 30.688 — Com- toreli — Mat. 11.789.
sente documento.
N. 1.050.918-50 — Newton AtnanN. 1.009.000 — Leonidio de Freitas novembro de 1950, combinado com a pareça para ciência e receber dori Ribeiro Cardoso — Mat. ri.
- Tendo em vista a autorização do Lei n. 304, de 20 de dezembro de .. cumento;
Sr. Prefeito exarada no fpl. ocesso n. 1948, fica o professor a que se refere
N. 1.056.396-50 — Manuel Alves de 45.693.
25.221-47-ASC, e de acôrdo com o o presente decreto de provimento, a Azevedo — Mat. 11.116 Junte o
N. 1.064.118-50 — Venda Pereira
artigo 6.° da Lei ri. 548, de 4 de de- partir de 28 de novembro de 1950, com decreto de provimento.
da Silva Passos — Mat. 34.030.
Zembro de 1950, fica elevado para F, a remuneração correspondente ao
N. 1.066.260-50
Antônia NazaN. 1.060.857-49 — Antônia Rodrla partir de 5 de dezembro de 1950, o vencimento atribuído ao padrão J gues — Junte procuração que o habi- reth do Rosário Oliveira — Mat, n.
cargo indicado no presente documen- acrescido de uma cota de 20% desse lite a requerer em nome dos herdei- 41.101.
to.
vencimento.
N. 1.070.206-50 — Adalgiza Borges
ros.
''.1‘7. 1.007.461 — Enedlna Torres SoN. 1,000.087 — Enlina Soares.
N. 1.063.620-50 — Olímpia- Muniz Barroso — mat. 5.769.
ares — Tendo em vista a autorização
N. 1.000.989 — Maria da Glória Vieira da Silva — Mat. 68.386 —
N. 1.070.909-50 — Elpfdlo Sabino
do Sr. Prefeito exarada no processo Dias Assunção.
Compareça para assinar a D. F. e — Mat. 33.100.
• 25.221-47-ASC, e de acôrdo com
—Tendo em vista a autorização do reconhecer as firmas das certidões.
N. 1.071.159-50 — Norma Pinheiro
o parágrafo 1. 0 do artigoÁRO da Lei Sr. Prefeito exarada no processo n.
N. 1.069.270-50 — Jeci da Costa — Mat. 62.316.
ri. 565, de 13 de dezembro de 194P, 25.221-47-ASC e de acôrdo com o paMat. 2,132 —,Compareça para cifica elevada para J a partir de 14 rágrafo 1.° do artigo 3.° da Lei n: ência e receber decumentos.
de dezembro de 1950, a classe do car- 565, de 13 de dezembro da" 1950, fica
Departamento de Assistência
N. 1.072.059-49 — Joaquim Antôgo indicado no presente documento elevada para F a partir de 14 de de- nio de Almeida ,— Mat. 47.452 —
ao Servidor
de provimento, digo decreto de pro- zembro de 1950, a classe do cargo in- Compareça para /esclarecimentos, muvimento.
dicado no presente decreto de provi- nido do seu título de admissão.
Expediente de 29 de março de 1951
N. 1.007.401 — Judith dos Santos mento.
Compareçam para receber doN. 5.110.133 — Antônio de Oliveira
de Carvalho — Tendo em vista a auATOS DO DIRETOR
torização cio Sr. Prefeito exarada no Carvalho — Tendo em vista a atito- cumentos:
Designações:
processo ri. 25.221-47-ASC, e de acôr- rização do Sr. Prefeito exarada no
N. 1.003.784-51 — Iraci Galoti Serdo com o artigo 6.° da Lei, ti. 548, de processo il. 25.221-47-ASC, e de acôr- ra -- Mat. 64.220.
Para ter exercício no Serviço de
4 de dezembro de 1050, fica elevada do com o artigo 1. do Decreto númeN. 1.014.514-51 — Horténcia Silva Biometria Médica (1-AF), o Serviçal
para D a partir de 5 de dezembro ro 10.606, de 11 de novembro de 1950, de Barros — Mat. 38.091.
referência C a- Nita sanzoni de Queide 1950, a função indicada no pre- combinado com a Lei 481, de 2 de ouN. 1.045.328-50 — José Marques de rós, matricula 69.411, designado para
sente documento.
tubro de 1950, fica elevada para I de Abreu — Mat. 18.049.
servir nêste,Departamento, conforme
N. 1.007.289 — Mário da Silva Bre- Fiscal de Vigilância da carreira de
N. 1.053,523-50 — Ivo Cardoso Portaria 1.612, do Senhor Secretário
da — Tendo em vista a autorização Policia de Vigilância, a partir de 4 Martins — Mat. 43.650.
Geral de Administração. Para ter
do Sr. Prefeito exarada no processo de outubro de 1950, a desse do funN. 2.000.500-51 — Virgínia de exercício no Hospital do Serviço
n. 25.221-47-ASC, e de acôrdo com cionário de quem trata o presente de- Campos Vieira — Mat. 238.814.
(2-AF), o Médico classe IC — João
o parágrafo 1. 0 do artigo 1. 0 da Lei creto de provimento.
Compareçam a fim de prestar es- Batista Sequeira, matrícula 38.954
n. 548, de 4 de dezembro de 1950, fica
conclusão de licença).
clarecimentos:
elevada para F a partis de 5 de de• N. 1.015.972-51 — Antônio Pereira
Serviço
de
Contrôle
zembro de 1950, a classe do cargo inDESPACHOS DO DIR,ETOR
— Mat. 38.469.
dicado no presente decreto* de proviP. S.
3
N. 1.018.893-51 — Edna Barbosa
mento.
Férias alteradas:
de Brito — Mat. 25.422.
' N. '1.006.883 — Lourival Gomes
Cxpekliente de 2 de abril
N. 1.019.075-51 *— Calo José da
Do
período de 2 de abril a 26 de
Ferraz — Tendo em vista a autoride 1931
Mota — Mat. 52.175.
abril de 1951 para o de 2 de maio a
zação do Sr. Prefeito exarada no proN. 1.048.617-50 — Armando de Al- 26 de maio de 1951. do Mecanégrafo
DESPACOS DO DIRETOR
cesso 25.221-47-ASC, de acôrdo com
meida — Mat. 54.900.
classe H — Carmen Fernandes Doro Decreto 9.500, de 15 de dezembro
Concessão de salário-família:
matrícula 30.311. — Do período
Compareçam para preencher as na,
de 1948, fica alterado para Atendeude 2 de maio a 21 de inalo de 1951
Jorge Marcolino Alves — Mat. n. declarações de família:
te, Padrão E, o cargo de que trata o
para o de 2 de abril a 21 de abril de
de de- 36.010 — Processo n. 1.019.489.
presente título, a partir de
N. 1.004.423-51 — Arnaldo Nevet 1951, do Atendente. referência E —
João Marques Borges — Mat. n.
zembro de 1948.
da Rocha — Mat. 48.622.
Djanira de Oliveira Coutinho, matriN. 1.006.653 — João Rangel, — 36.363 — Proc. 1.019.495.
N. 1.016.859-51 — Vanl Solange de cula 12.278.
Ranulfo Vanderlei Filho — Mat.
Tendo em vista a autorização do
• Almeida Fish de Miranda.
Inclusão no quadro de beneficiáSr. Prefeito exararia no processo n'. 29.454 — Poc. 1.019.497.
Isolina de Lossio rios do Hospital doServidor:
N. 1.017.831-51
Jairo Arruda Estrela — Mat. n.
25.221-47-ASC,-e de acôrdo com o arPinheiro — Mat. 67.800.
, tigo 6.° da Lei ri. 548, de 4 de dezem- 54.414 — Proc. 1.019.499.
Adecir Teixeira da Silva — matriN. 1.017.8409-51 — Cenira da , SilAntônio Onofre de Freitas — Mat.
bro de 1950, fica elevada para G. a
cula n. 61.564 — Processo número
a
Reis
—
Mat.
68.652.
64.830
—
Proc.
1,019.5M.
partir de 5 de dezezznbro de 1950, o
N. 1.018.77541 — Geraldo Gonçal- 1.015.828-51,
Demas da Silva Moreira — Mat.
cargo indicado no presente documenves da Silva — Mat. 63.116.
27.724 — Proc. 1.019.523.
Antônio La,port de Carvalho — maN. 1.018.990-51 — Antônio Macha- trícula n. 56.152 — Processo número
João Lula Barbosa — Mat. Il.
N. 1.006.285 — João Pereira da
do Martins — mat. 36.250.
Silva — Tendo em vista a autoriza- 23.969 — Proc. 1.019.526.
N. 1.019.030-51 —
GI tiara'
Augusto Maria — matricula número
Francisco Graça — Mat, n. 990 —
'. ção do fiz'. Prefeito exarada no pro—
OS .392.
20,651 — Processo u. 1.011.84441.
cesso a. 25.221-47-ASO, e de acôr- Proc. 1.019.562

Sr. Prefeito exararia no processo mi- zação do Sr. Prefeito exarada no
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João Evangelista Ramos - matrícula n. 13.632 - Processo núzaero
1.004.983-51.
Mário da Costa Lopes - matricula
. 61.701 - Proc . ri. 1.006.948-51.
Ozório Ignacio de oliveira -- matrícula ri. 25.086 - Processo número
1.010.164-51.
Rivaldo Ferreira Lima - matricula
n. 16.769 - Processo ri. 1.015.574-51
- Deferido.
Milton Pereira Faria - matrícula
11. 90.386 - Proc. ri, 1.009.741-51.
Atenda-se nos te- rmos da informação do 'serviço de correspondência.
Jaime Ferreira -- matricula númera 6.757 - Processo n. 1.014.117-51
- Indeferido.
&Expediente de 31 de março de 1951
ATOS DO DIRETOR
Designações:
Para ter exercício no lióspntal do
Servidor (2-AF), os seguintes servidores:
Maria de Nazareth Pinto - Trabalhador diarista referência B, matricula n. 67.847 (conclusão de licença).
Aida Lauria, Trabalhador diarista
referência .B - matricula 56.400,
(conclusão de licença);
DES:PACHOS DO DIRETOR
Licença:
Dilma- Pescadinha, matrícula númexo 46.996 - Proc . n. 1.018.394-51. Indeferido, tendo em Vista o disposto no decreto 3.959, de 23 de setembro de 1947.
Inclusão no quadro de beneficiários do Hospital do servidor:
Cleiton Durão Leite - matricula
ta 64.364 - Processo n. 1.014.559-51.
Divo António dos Santos - matricula n. 45.233 - Processo número
1.070.800-50.
Gelson Borges de Araújo - matrícula n. 13.426 - Processo número
1.016.359-51.
"Jaime da silva Barroso - matricula n. 65.792 - Processo
- número
1.094.86L-50.
José Jorge Martins da Veiga matricula n. 46.496 - Processo número 1.010.466-51.
Lourival Borges - matricula número 60.275 - Processo núMero
1.003.357-51.
Noemia de Sousa Reis de Lima Processo ri. 1.019.694-51.
Romulo de Miranda Sousa Gomes
- matricula DER '73 - Processo número 1.014404-51.
Ruy Elias de Jesus - matricula número 61.48k- Proc . n. 1.018.834-51.
Zoé Medeiros - matricula número
36.550 - Proc. n. 1.015.428-51 Deferido.
Adail Miranda da Fonseca - matricula DER 593 - Processo número
1.016.811-51.
Antônio Loureiro - Processo número la017.898-51.
Casemiro Figueira - matricula número 37.601 - Proc. n. 1.010.114-51.
Olavo de Masson - matricula número 49.782 - Proc.4 n. 1..001.825-51
Deferido nos têrmos da informação
do serviço de correspondência.
Cália de Azevedo Carauta - matrícula il. 49.219 - Processo número
Indeferido, os menores, na qualidade de pensionistas do IPASE, têm
direitoaos benefícios proporcionados
por aquela instituição.
DESPACHOS DO DIRETOR
Lista de licenças

Dia 31 de março de 1951
Concedidas aos servidores:,
Efetivos - de acôrdo com ó Decreto-lei 3.770, de 28 de outubro de
1941.
Extranumerários - de acôrdo com
o Decreto-lei 240, de , 4 de fevereiro
de 1938, combinado com o . Decretolei 3.770, de 28 de outubro de 1041.

Diaristas -

acOrdo com o De-

Macia B - 23 dias - artigo le1945.
de abril de 1951.
Federais - de acôrdo com o De46.306 - 6.040 - Olimpio Tavares
creto-lei 1.713, de 28 de outubro de da Silva - Vigilante classe F - 25
1939.
dias a- artigo 153 - de 20 de março
INICIAIS
de 1951 a 13 de abril de 1951.
46.391 -1.292 - Benedito Amorinu
1.708 - 3.660 .- Guilherme Sha- Redator Radiofônico contrakspeare Bejarano - Trabalhador pa- .Parga
- 32 dias - artigo 153 - de 13
drão D - 15 dias - artigo 153 - de d1tado
28 demarço de 1951 a 11 de abril de 9e51março de 1951 a 13 de abril de
1951
46.985 - 5.320 - Nilda Correia de
3.131 - 5.190 - Severino Ribeiro
- Escriturário referência F
de Assis - Trabalhador padrão G Vileroy
66 dias - artigo 153 - de 27 de
- 35 dias - artigo 153 - de 27 de -março
de
1951 a 31 de maio de 1951.
março de 1951 a 30 de abril de 1951.
50.781 - 6.934 - Geraldo Rodri6.496 - 5.022 - Mário José da, gues
da Silva - Trabalhador LimpeCosta - Oficial de Fiscalização clas- za Urbana
Diarista referência C se M - 16 dias - artigo '153 - de 11 dias - artigo
2.° - letra a - de
29 de março de 1951 a 13 de abril 28 demarço de 1951
a 7 de abril de
de 1951.
•
•
'7.333 - 3.850 - João de Sousa 1951
.31.535 - João Batista dos Anjos Massa - Artífice padrão H , 41 dias Vabalhador
diarista referência B
- artigo 153 - de 17 de 'março de 15 dias - artigo
2.° - letra b - de
1951 a 26 de abril de 1951.
de março de, 1951 a 10 de abril de
11.026- 3.333 - Latira. Lins de 21 795r
Barros Professôra ade Curso Primá51.344 - 3.930 - Raimundo Sueiro
rio classe J - 22 dias - artigo 153
diarista referência B
- de 30 de março de 1951 a 20 de - Trabalhador
dias - artigo 2.° - letra a - de
-5114.
11,
abril de 1951.
28
de
março
de
1951
a 10 de abril de
15.281 - 4.855 - Adamastor Antônio de Meireles - Artífice padrão
51.885 - 8.954 - José Sant'Ana H - 18 dias - artigo 153 --a de 26 de Trabalhador
Diarista referência B -março de 1951 a 12 de abril de 1951. 14 dias - artigo
2.° - letra a - de
21.789 - 7.372 -- Djanira Cunha 28 de março de 1951
a 10 de abril de
da Silva e Sousa - ProfesSeira de 1951,
curso Primário classe J - 17 dias - 4.934 - Francisco Vieira
• 29 de março de 1951 de52.680
artigo 153 - de
Melo -"Trabalhador diarista refea 14 de abril de 1951. C - 8 dias - artigo 2. 0 - le24.709 - 930 - Anisio José da Sil- rência
a - de 28 de março de 1951 a 4
va - Carroceiro padrão D - 30 dias tra
- artigo 153 - de 27 de março de de abril de 1951.
52.967 -9.352 - Nilza schoinbaum
1951 a 25 de abril de 1951.
de Curso Primário clas26.920 - 932 - José Ribeiro 'da se Professepra
J - 18 dias - artigo' 153 - de 9
Silva Júnior - Trabalhador • padrão
C - 23 dias - artigo 153 - de 29 de março de 1951 a 26 de março de 1951
53.553 - 7.890 - João Vicente da
março de 1951 a 20 de abril de 1951. Silva
- Condutor diarista referência
33.177 - 4.334 - Maria de Lourdes 22 - 13
- artigo 2.° - letra a
Brat. Midler ,Prog, de dorso Pri- - de 29 dias
de março de 1951 a 10 de
mário classe J - 90 dias - artigo 159 abril de 1951.
•
-- de 2 de abril de 1951 a 30 de junho
54.126 - 6.851 - Orlando Mataime
de 1951.
Trabalhador diarista referência II
33.426 - 4.331 - Nilce Panam Ri- artigo 2.° - letra a - de
beiro de Almeida - Professõra de -28 6dedias
Curso Primário classe--j - 90 dias - 1951. março de 1951 a 2 de abril de
artigo 159 -- de 2 de abril de 1951 a
55.185 - a-955 - Manuel -.Pereira.
30 de junho de 1951.
- Trabalhador referência B
33.592 - 1.530 - Maria Stela Wil- -da Silva
5 dias - artigo 153 - de 27 de
lis _- Escriturário classe G - . 13 dias
- artigo 153 - de 28 de março de marça de 1951 a 31, de março de 1951.
55.487 - 2.708 - Alidia Alves da
1951 a 9 de abril de 1951.
Costa. - Vis:tador Social classe E 33.755 - 8.930 - José dos Santos 35
dias - :.-,rtigo 153 - de 17 de marFilho - Trabalhador Limpeza Urba- ço de
1951 a 20 de abril de 1951.
na diarista referência C - 19 dias artigo 2.0 - letra b - de 27 de mar56.001 - 7.360 - Ignez de Azevedo
- Professôra de Curso Primário clasço de 1951 a 14 de abril de 1951..
33.931 - 9.33Z - Léa Ramadede se J - 11 dias - artigo 153 - de 27
Coelho - Professóra de Curso Pri- de março de 1951 a 6 de abril de
mário - 90 dias - artigo 159 - de 1951,
57.057 - 6.934 - Camilo Veríssimo
29 de março de 1951 a 26 de junho de
1951,
de Sousa - Trabalhador Limpeza Ur36.0.82 - 3.851 - Clemente Ribei- bana Dirista referência III - 14 dias
ro Filho - Trabalhador referência B - artigo 2.0 - letra a - de 28 de
- 9 dias - artigo 153 - de 27 de março de 1951 a 10 de abril de 1931.
57.394 - 2.931 - Pedro Drumond
março de 1951 a 4 de abri: de 1951.
36.853 - 3.334 - Maria Helena - Trabalhador Limpeza Uabana Diapista
referência c - 15 dias - artigo
Castela da Silva - Professôra de
curso Primário - 43 dias - artigo 2° letra a - de 28 de março de
153 - de 19 de março de 1951 a 30 de 1951 a 11 de abril de 1951.
abril de., 1951.
53.342 - 5.933 - Francis:ro Can37.134 - 2.930 - Nathanael da tiago Rodrigues - Trabalhador ,LimSilva Barros - Trabalhador Limpeza peza Urban . Diarista referência G
Urbana Diarista referência C -- 11 '7 dias - artigo 2.° - letra b - de
dias - artigo 2.° - letra a - de 29 27 de março de 1951 a 2 de abril de
de março de 1951 a 8 de abril de 1951, 1951.
38.694 - 8.933 - Pedro de Assis 53.590 - 8.936 - Artur Araújo da
Trabalhador Limpeza Urbana diarista Silva - Trabalhador Limpeza Urbana
referência C - 6 dias - artigo 2.0 - Diarista referência C - 15 dias letra a - de 28 de março da. 1951 a artigo 2.° - letra a - de 27 de mar2 de abril de 1951.
ço de 1951 a 10 de abril de 1951.
39.110 - 8.297 - Maria Laura Go58.877 - 952 - Milton Gregório de
mes da Silva - Professôra de curso Almeida - Trabalhador Diarista rePrimário classe J - 90 dias - artigo fera-mia B - 12 dias - artigo 2.° 159 - de 19 de março de 1951 a 16 letra a - de 29 de março de 1951 a
de junho de 1951.
9 de abril de 1951.
39.559 - 8.936 - Antônio Martins
58.954 - 5.042 - Arakem Medeiros
Viana - Trabalhador Limpeza urba- da Conceição - Vigilante referência
na diarista referência C - 21 dias - E - 9 dias - artigo 153 - de 21 de
artig o 2.° -- letra a - de 27 de março ma n a de 1951 a 29 de março de 1951.
de 1951 a 16 de abril de 1951.
59.640 - 6.935 - Sebastião de Sou44.748 - 6.661 - Davina Neto da sa - Trabalhador Limpeza Urbana
Fonseca - Trabalhador Diarista rafe- Diarista referência C - 8 dias de

Abril de 1951
tigo 2.°

letra a -

de 27

de mar-

creto-lei 7.417, de 26 de março de tra a- - de 12 de março de 1951 a 8 ço de 1951 a 3 de abril de 1951,

59.656 - José Ferreira Pinto Trabalhador Diarista referência g 15 dias - artigo 2.° - letra b - de
2. de março de 1951 a 10 de abril de
1951.
62.909 - 890 - José Mesquita Trabalhador diarista referência B
15 dias - artigo 2.° - letra b - de 29
de março de 1951 a 12 de abril de
1951,
63.302 - 8.935 - Sebastião Ferreira de Oliveira - Trabalhador Limpeza Urbana diarista referência c
5 dias - artigo 2.° - letra a - de 27
de março de 1951 a 31 de março de
1951.
64.291 - 7.348 - Behniro Caldeira
Nunes - Trabalhador diarista referência B - 10 dias - artigo 2.° - letra a - de 28 de março de 1951 a 6
de abril de 1951.
64.337 - 9.851 - Armando Paiva
- Trabalhador darista referência B
-- 11 dias - artigo 2.° - letra a - de
29 de março de 1951 a 14 de abril de
1951.
64.691 - 5.939 - Jacintho Antônio
de. Sousa - Trabalhador Limpeza Urbana darista referência c - 10 dias
- artigo 152 - de 24 de março de
1951 a 2 de abril de 1951.
64.757 - 2.854 - aioméro Germano Pires - Trabalhador diarista referência B - 10 dias - artigo 2.°
b - de 28 de março de 1951 a
6 de abril de 1951. •
- 65.122 - 4.934 - Júlio Pereira Rodrigues - Trabalhador Limpeza Urbana diarista referêacia C - 10 dias
- artigo 2.° - letra a - de 28 de
março -de 1951 a 6 de abril de 1951.
65.771 - 932 - Alfredo Correia da.
Silva - Trabalhador Limpeza Urbana
diarista referência C - 9 dias - artigo 2.° - letra a' - de 23 de Março de 1951 a 5 de abril de 1951.
65.962 - 5.851 - Leonel Batista
- Trabalhado' darista referência B '
- 10 dias - artigo 2.° - letra a de 28 de março de 1951 a 6 de abril
de 1951.
67.438 -1_5.155 - Veldemiro Silva
- Trabalh4a'0r diarista referência B
- iadias - artigo 2.° - letra a - de
22 de março de 1951 a 5 de abril de
1951,
67.447 - Levi Antônio Lopes Trabalhador padrão D - 34 dias artia:i 133 - de 12 de março de 1951
a 14 de abril de 1951.
67.500 - 3.852 - Adelson Sabariz
- Trabalhador diarista referência D
- 34 dias -- artigo 153 - de 12 de
março de 1951 a 14 de abril de 1951.
67.500 - 3.852 - Adelson Sabariz
- Trabalhador diarista referência B
- 11 dias - artigo 2.° - letra a de 28 de março de 1951 a 7 de abri/
de 1951. 1
67.689 -- 4.932 - Agenor José Gomes - Trabalhador Limpeza Urbana diarista referência c - 16 dias .artigo 2.0 - letra 'o - de 25 de março de 1951 a 9 de abril de 1951.
INDEFERIMENTOS

59.060 - 1:012 - Claudionor Ribeiro 'de Almeida - Trabalhador diarista referência B.
62.836 - 4.855 - Valdir Pires de
Figueiredo - Trabalhador diarista
referência B.
69.243 - 4.933 - Evaristo Antônio
de Campos - Trabalhador Limpeza
Urbana diarista referência C - Indeferidos, à vista do laudo médico,
PRORROGAÇÕES

•
643. - 2.470 - Zilda Gonçalves da
Rocha - Of. Administrativo classe
J - 30 dias - artigo 153 - de 23 de
março de 1951 a 21 de abril de 1951.
943 - 2.853 -- Augusto Ferreira Trabalhador padrão D - 153 - de
31 de março de 1951 a 20 de maio
de 1951.
'
1.524 - 3.660 - José David Madeira - Enfermeiro classe 1 - 51 dias
- artigo 153 - de 31 de março- de
1951 a 20 de raio de 1951.
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I

• 2.749 - 5.961 - Pedro Alfano - 22.815 - 7,670 - Dolores Correia artigo 2.° - letra B
de 31 de mar- terência B - 17 dias - artigo 2.° -o
Meei-mico Veículo Automóvel padrão, Crivela - Costureiro, padrão 15 - ço de 1951 a 23 de abril de 1951.
letra A - de 29 de março de 1951 a
I - 30 dias - artigo 153 - de 1 de 31 dias -artigo 153 - de 29 de mar- 57.196 - Valderniro Sabino Correia 14 de abril de 1951.
30
de
abril
de
1951.
ço
de
1951
a
28
de
abril
de
1951.
abril de 1951 a
- Trabalhador, Limpeza Urbana, dia- 44.509 - 5.270 - Ester Orge Lis3.762 - 1.294 - Luciano José Gon- 22.840 - 9.661 - Aurora Gomes da rista - 3 dias - artigo 2.° - letra bôa Correia - Inspetor de Alunos,
çalves - Servente classe E -- 32 dias Silva - Serviçal, padrão D - 2 dias A - de 4 de fevereiro de 1951 a 6 da classe E - 30 dias - artigo 153 - de
- artigo 153 - de 27 de março de - artigo 153 - de 27 de março a 28 fevereiro de 1951.
31 de março de 1951 a 29 de abril de
1951 a 27 de abril de 1951.
de março de 1951.
57.340 - 5.939 - Sebastião de Oli- 1951.
•
'7.292 - 5.850 - Olimpio José Ro- 23.829 -- Domingos Ramos de-Araú- veira - Trabalhador, diarista, refe- 45.033 - 7.102 - Nélson cie Lima
drigues - Artífice padrão p - 18 jo - Trabalhador, padrão 13 - , 30 rência O -- 14 dias - artigo 2.° - Pinto - Trabalhador, diarista, rafeis
dias - artigo 153 - de 30 de março dias - artigo 156 - de 2 de abri Ide letra A -- de 1 de abril de 1951 a 14 réncia E - 8 dias - artigo 2.° - lede 1951 a 16 de abril de 1951.
1951 a 1 de maio de 1951.
de abril de 1951,
tra A - de 1, de abril de 1951 a 8 de
8.885 - 7.930 - Antônio da Silva 24.140 - 9.850 - Antônio de Mo- 57.822 -- 8.930 - Aureliano Cabral abril de 1951.
31 dias rais - Trabalhador, padrão D - 11 - Trabalhador diarista, referncia 111 -45.351 - 42 - José da Costa Dias
- Trabalhador padrão c
- artigo 153 - de 31 de março de dias - artigo 153 - de 31 de março -- 90 dias - artigo 2.° -- letra C - e-- Vigilante, padrão E - 30 dias 1951 a 30 de abril de 1951.
de 28 de março de 1951 a 25 de junho artigo 153 - de 27 de março, de 1951
de 1,951 a 10 de abril de 1951.
10.151 - 3.932 - Edgard de Sou-, 24.157 -- 9.850 - Daniel José Ca- de 1951.
a•25 de abril de 1951.
as Pereira Filho - Artífice padrão lheiros - Trabalhador, padrão E - 9
58.348 - 5.939 - Gerson Suzano - 41.218 - 3.956 - Mário Peaeira LiG - 13 dias - artigo 153 - de 29 dias - artigo 153 - de 1 de abril de Trabalhador, diarista, referncia C - ma - Trabalhador, diarista 90 dias
10 dias - artigo 2.° - letra A - ao 1 - artigo 2.° - letra A, - cie
de março de 1951 a 10 de abril de 1951 a 9 de abril de 1951.
' 31 de
1951.
24.509 - 9.369 - Elisio Novais --- de abril de 1951 a 10 de abril de Março a 23 de junho de 1951.
10.568 - 7.660 - Elizabeth Morei- Servente, padrão E - 9 dias - arti- 1951.
47.581 - 8.952 - José Machado de
ra de Sousa - Trabalhadvr padrão go 153 - de 1 de abril de 1951 a 9 58.738 - .2.951 - Alberto Brito - Oliveira .o- Artífice, padrão G - 12
Trabalhador, diarista, referncia 11 - dias - ertigo 153 - de 30 de mar111 - 30 dias - artigo 156 - de 31 de abril de 1951.
de 1951 a 29 de abril de 1951.
26.345 - 850 - Manoel Miguel Pes- 35 dias -- artigo 2.° - letra A - de ço a 10 de abril de 1951,
10.988 - 4.336 - Variando Dantas tana - Trabalhador, padrão D - 32 27 de março de 1951 a 30 de abril de 48.260 - 5.952 - Marcos Bento -Trabalhador, padrão C - 11 dias Veloso - Dentista classe K - 15 dias dias - artigo 153 - de 29 de março 1951.
59.408 - 8.930 - Damião Costa - -artigo 153 - de 31 de março de 195i a
- artigo 153 - de 31 de março de de 1951 a 30 de abril de 1951.
Trabalhador,
diarista,
referncia
C
10 de abril de 1951.
29.782 - Maria Stipursiza de
1951 a 14 de abril de 1951.
-- Trabalhador, padrão 11 -- 180 180 dias - artigo 2.° - letra C - de 45.267 - 7.953 - Sebastião Rabbel
10.957 - 7.364 - Maria Nazareth
da Rocha - Servente classe E - 21 dias - artigo 156 - de 31 de março 26 de março de 1951 a 21 de setembro - Artífice, padrão D - 63 dias de 1951.
dias - artigo 154 - de 31 de março de 1951 a 26 de setembro de 1951.
153 de 19 de março de 1951
31.130 - 2.907 - Antônio Cipriano 61.453 - 2.048 - Valdir Correia artigo
de 1951 a 20 de abril de 1951.
de maio de 1951
12.685 - 4.934 - José dos santos da Silva - Jardineiro, padrão D - Pinto -- iVgdante, classe E -- 10 dias a 20
43.97: - 5.042 - Abraão de Jeaus
Vieira - Trabalhador padrão D - 26 13 dias - artigo 153 - de 21 de mar- - artigo 153 - de 31 de março de Almeida
-- Vigilante, padrão E - 90
1951 a 9 de abril de 1951.
dias - artigo 153 - de 31 de março ço de 1951 a 12 de abrile de 1951.
dias - artigo 153 - de 27 de março
62.483 - 7 890 - Laarcio Martins de
31.256 - Manoel Antunes da Silde 1951 a 25 de abril de 1951.
1951 a 24 de junho de 1951.
14,823 - 5.939 Alvaro Gomes va - Jardineiro, padrão 21 - 90 dias de Abreu - Condutor, diarista, rafe- 49.749
- Hildebarndo Jose Alves Leira - Trabalhador padrão c " - - artigo 156 - de 16 de março de rnaia B - 14 dias - artigo 2.° - :a- Servente,
padrão E - 11 d i as - ar
tra A - de 1 de abril de 1951 a 14
(Limpeza Urbana) - 13 dias - ar- 1951 a 13 de janho de 1951.
-tigo156de30niarço.ue195a
-de
abril
de
1951.
04
Luís
Teixeira
de
31.535
3.1,
tigo 153 - de 1 de abril de 1951 a 13
9 de abril de 1951.
62.687.2.854
Ma
noa'
Ferreira
Sousa
Trabalhador,
pairar
11
52
de abril de 1951.
49 887 - 890 - Guilherme Seda15.22 - 4.855 - João de Azevedo dias -artigo 153 - do 30 de março Campos - Trabalhador, diarista, re- ceck - Escriturário, alasse F - 180
ferência B - 15 dias - artigo 2.° - dias - artigo 156 - de 30 ae marra
Freitas Filho - Artífice padrão H de 1951 a 20 de maio de 1951.
A - de 31 de março de 1951 a 14 de 1!•51 a 25 de setembro de 1951.
- 31 dias - artigo 153 - de 31 de 32.811 - 6.660 - Joaquim Gonçal- letra
março de 1951 a 30 de abril de 1951. ves Carvalho Júnior - Trabalhador, de abril de 1951.
53.41a --- 8.933 - Mara. ai João
15.619 - 8.936 - João Gomes Viei- padrão C - 30 dias -- artigo 153 - 63.142 - 2.951 - Anestor Maria Santa= -• Trabalhador, referén-aa
ra - Trabalhador padrão D - 10 de 1 de atril de 1951 a 30 de abril de Almeida - - Trabalitador diarista, 111 - 10 dias - artigo 156 -- de 27'
^eferência B -15 dias - artigo 2.° - de março de 1951 a 5 de abril ae
dias - artigo 153 - de 1 de abril de de 1951.
C de 29 de março ae 1951 a 1 e 5 : .
1951 a,10 de abril de 1951.
32.991 - 8.930 - João Pereira Ma- letra
de abril de 1951.
15.707 - 9.042 - Theophilo Ribei- chado - Artífice, padrão C -- 3 dias 1264..270
50.560 -- 932 - Sebastião dos San-"7.660 - 'Leocincia Meir a tas
ro Filho - Vigilante padrão 22 - 15 - artigo 153 - de 31 de março de gatos - Enfermeiro,
Trabalhador, diais, refere..clasre
G
14
dias - artigo 153 - 31 de março de 1951 a 7 de abril de 1951.
cia C -- 182 dias - artigo 2.° - !caia
dias
artigo
153
de
29
de
março
1951 a 14 de abril de 1951.
C - de 1 de abril de 1951 a 29 le
23.164 - 5.907 - Amador Ferreira
a 11 de abril de 1951.
15.888 - 6.851 - Fernando do Nas- dos Santos - Trabalhador. d1arista, de641951
setembro de 1951.
.694
7.932
Mamei
Danuncimento Cavalcanti - Trabalhador referência B
8 dias - artigo 2.° - 4.934 - Benedito de Je- Trabalhador Limpeza Urba- 50.611
padrão 5 - 46 dias .- artigo 153 - letra B
Gomes - Trabalhador. diarista.
de 31 de março de 1951 a dação
na diarista, referência C - 17 dias sus
de 31 de março de 1951 a 15 de maio 7 de abril de 1951.
referencia
- 4 dias - artigo 2. 0 -- artigo 2.0 - letra E - de 31 cie lati-1 A - deC25
de 1951.
de rnarça de 1951 a
34.743 - 7.670 - Davina Bucal Es- :maça de 1951
a
16
de
abril
de
1951.
16.340 - 7.106 - Benedito Alves - eudero Atendente, referência C - 64..991 - 9.852 - Altivo Rodriguez 28 de março de 1951.
.
Escriturário -- 90 dias - artigo 156 20clia s - artigo 153 -de 1 de abril ia Silva - Trabalhador, d iarista, re- 50.932 - 2.930 -Édio Oliveira
- de 1 de março de 1951 a 29 de de 1951 a 20 de abril de 1951.
ferência B - 11 dias - artigo 2.' - Trabalhador, diarista, referência C maio de 1951.
33.154 - 1.530 -- Gerondino Feital letra
B - de 28 de março de 1951 a ia dias a--- artigo 2.° 1
` letra B •- de
• 17.022 - 8.931 - aritalino de cas- Filho - Servente, padrão D - 7 dias
abril de 1951.
26 de março a 10 de ril de 1951.
tro - Trabalhador padrão D - 42 - artigo 153 -- de 23 de março a 29 7 de
65..846
4.933
José
Armando
da
51.490 - 3.933 - ido de a a i edias - artigo 153 - de 25 de março de março de 1951.
Craz - Trabalhador Limpeza Urba- da -o (Alicio -de Almeida) - Trabade 1951 a 5 de maio de 1951.
35.450 - 5.270 - Jovelina Stabille na,
diarista,
referência
C
7
dias
lhador,
diarista, referência C - 11.
- Inspetor de Alunos - clas- artigo 2° - letra A - de 25 de mar- dias - artigo
17.662 - 3.761 - Manuel Américo Moreira
2.° - letra A - de 1(1
se
D21
dias
artigo-153
de
31
do Amaral - Cabeileireiro padrão de março de 1951 a '20 de abril de ço de 1951 a 31 de março -de 1951.
de março de 1951 a 10 de abril se
05.989 - 4.851 - .Antônio Teixeira 1951.XIII - 61 dias - artigo 153 - de 31
de Melo - Trabalhador, diar ista, re- 52.146 - '7.856 - Luís Fernandes
de março de 1951 a 30 de maio de 1951.
Serva35.635
Júlia
Borges
B o- 21 dias - artigo 2.° - Trabalhador, referência C - 13
1951.
padrão C - 20 dias artigo 153 ferência
- letra B - de 31 de março de 1951 dias - artigo 153 - de 1 de abra co
17.724 - 4.930 - Alcides Gomes -te,
de
1
de
abril
a
20
de.
abra
de
1951.
a
20
de
abril
de 1951.
de Faria - Trabalhador Diarista re- 36.212 - 2.474 - Maria Angela
1951 a 13 de abril de 1951.
68.175 - 6.043 - Wilson Boffil - • 52.230 - 5-850 - Milton Pinto
ferência C - 180 dias - artigo 2.° - Mcreira de Siqueira - Mecanógrafo,
Vigilante,
classe
E
21
dias
artigo
letra c - de 31 de março de 1951 a classe G - 13 dias - artigo 153 - de
Guedes de Almeida - Traeallmarr,
- de 31 de março de 1951 a 20 diarista, referência B - 10 dias 25 de setembro de 1951.
de março de 1951 a 10 de abril de *153
de abril de 1951.
artigo
2. 0 - letra A -o de 29 de mar13.7a3 - 2.293 - Luis Marcial de 29
293.300 - 7.705 - Federal - Val- ço de 1951 a 7 de abril eie 1951
Almeida Feijó - Professor Curso 1951.
39.031
Alvaro
Freitas
Pinhataro
Primário - 10 dias - artigo 156 - - Trabalhador, diarista, referência demiro Cândido de Olive ira - Escri- • 52.967 - 9.352 - Nilza Sch on e ar ai
de . 31.de março a 9 de abril de 1951. - 130 dias - artigo 2. 0 -- letra C - turário classe - 20 dias - artigo - Professor Curso Primário - 90
18.985 - 6.935 - Dell'Armi - Giu- de 29 de março de 1951 a 29 de se- 165 - de 28 de março de 1951 a 16 dias - artigo 159 - de 27 de marde abril de 1951.
ço de 1951 a 24 de junho de 1951.
sepe - Trabalhador, Limpeza Urba- tembro
64.871 - 3.850 - Alcides de Melo
na - 15 dias - artigo 153 - de 31 39.232de- 1951.'
3.320
-Venda
Marina
Al53.590 - 7.890 - Russor de abreu
flgueiredo
Trabalhador,
diarista,
de março a 14 de abril de 1951.
buouerq2e - Enfermeiro, classe D Condutor - padrão I) - 10 Mas
19.054 - 6.935 - Menezes de Sou- 90 dias - artigo 153 - de 25 de mar- referancla B - 8 dias - artigo 2.° - -- artigo
153 - de 1 de abril de 1951
letra A - de 28 de`marao de 1951 a
sa - Trabalhador, padrão 5 - 31 ço de 1951 a 22 de junho de 1951.
a
10
de abri/ de 1951.
dias - artigo 154 - de 31 de março • 43.802 - 3.850 - António Marques 4 de abril de 1951.
- 5.851 - Orate dos Santos
211.698 - 7.692 - Artur da Costa - 53.779
de 1951 a 30 de abril de 1951.
a- Artífice, padrão C - 11 Oliveira
Trabalhador, diarista, relerêneta 3
Médico,
classe
30
.M
20.293 - 6.933 - Deoçleciano Car- Júnior
dias artigo 154 - de 90 de março dias - artigo 165 - de '26 de março - 15 dias - artigo 2.° - letra E los de Paiva - Artífice, padrão 5 - a -9 de abril de 1951.
de 27 de março ele 1951 a.10 de abril
82 dias -artigo 156 - de 31 de março 44.251 - 660 - Neérran. da Silva de 1951 a 24 de abril de 1951. - (Fe- de
1951.
deral).
de 1951 a 20 de junho de 1951.
nata, referência B - 16 dias - ar- 53.945 - 9.850 - Jalio Pereira da
•
ALTAS
20.951 - 1.840 - Danilo Jairo Me- tigo 2.° - letra A - de 31 de março
Silva - Trabalhador, padrão C - 4
libeu - Trabalhadar, padrão 16 - de 1951 a 15 de abril de 1951.
6.302 - 1.102 - Aristides da SiArb. diaa - artigo 153 - de 30 de março
178 dias -- artigo 155 - de 29 de
56.902 -- 4.967 - Francisco da Sil- - Servente, classe D.
de. 1951 a2 de abril de 1951.
março de 1951 a 22 de setembro de va Gomes - Motorista - classe F 7.486 - 4.851 - José Alves Fer- 54.220 - 9.851 - Silvio Acioll de
1951.
84 dias - artigo 153 - de 29 de mar- nandes - Trabalhador, padrão D.
Carvalho
e Silva - Trabalbaclor dia21.136 - 8.260 -,Francisco Coelho ço de 1951 a 20 de junho de 1951.
8.172 - 6.310 - Alvaro Pedro Costa Lemos - Trabalhador Limuera
da Mota - Artífice, oadrão I - 30 57.034 - 6.935 - Durval Faustino Guarneli - Trabalhador, referncia E. Urbana,
padrão C.
dias - artigo 153 -- de 1 de abril de Alves - Trabalhador Limpeza Urba11.366 - 3.933 - Raimundo da .13.175 - 7.909 - Válter Ventura
1951 a 3(1 de abril de 1951..
na, diarista, referéncia C - 30 dias - Pereira •- Trabalhaaor, dis.rista, re- Dias - Artífice, padrão C.
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1-' 15.471 - 5.936 - José dos Santas 65.691 - 3.933 - Manoel Leme -- I 229.444 - 7.693 - Federal - Ma- , 9.a CIRCUNSCRIÇÃO FISCAL - Carroceiro, padrão D.
Trabaahador, referência C.
ria Silva e Sousa - Servente, classe
GLÓRIA
17.103 - 2.700 - Joaquim Ildefon- , 68.227 - 7.909 - Júlio de Castro P. - Reassumam o exercício, à vista
, Dia 30 de março de 1951
io Barboeii Lima - Medico, classe N. ,- Trabalhador, diarista, referência B. do laudo médico.
21,480 a- 8.650 - Alcides José TeiAutos de constatação:
xeira - Artífice, padrão I.
N. 46-93 - de 18 de março de 19b1
22.840 - 9.661 -- Aurora Gomes
- Davi Moreira da Silva - Rua
da Silva - Serviçal, padrão D.
Leite Leal ri. 21 - Apt. 202 - Por
23.193 - 3 660 - Carmem Campos
conservar material de construção, séPôrto - Oficial Administrativo, clasbre o logradouro, em ao ri. 65, da rua
se Il.
indicada
- Multa de Cr$ 1.000,00.
26.990 - 7.334 - Carlota Eugênio
Vilalonga Vila Alvares - Professor Departamento de Fiscapáção mações 89-52 e 89-53, tendo era vista - N. 46-94 - de 19 de março de 1951
Imobiliária Comercial S. A. o informado.
Curso Primário, padrão I.
Firmina da Costa Grilo - Processo Praia do Flamengo ri. .144 - Por ter.
28.522 - 7.702 .- Eduardo Dibe - Expediente de 2 de abril de 1951
n, 5.575.529 - Cancelo a intimação. colocado sem licença, espetos de ferro
Enfermeiro, classe H.
Carmen Vaz Vales - Processo ri. ponteagudos nos peitoris das janelas
28.536 - 3.901 - Aziz Belém ATOS DO DIRETOR
5.701.416 - Cancelo as intimações pelo lado da rua Buarque de Macedo,
Trabalhador. diarista. referência B.
ris. 33 e 34-156, de 27 de fevereiro de oferecendo perigo aos tran.seuntos Portaria n. 43:
29.748 - 7.693 - 'Prosaerina Branpor falta de citação do espólio Multa de Cr$ 500,00.
dão da Silva - Trabalhador, padrão Resolve transferir o Fiscal classe H e1951,
N. 46-95
de 19 de março de 1951
em virtude de sua substituição.
111.
Martins José Silveira, matrícula ri.
- Hélio 1VIelo Carvalho - Por con29.950 - 7.660 - Josa Maria do 11.216 da 12a C.F. Copacabana núservar entulhos da demolição do préDelegacias Fiscais
Nascimento - Trabalhador, referên- cleo 3.022 para a 13 C.P. Sant'Ana
dio saibre o passeio - Multa de Cr$-cia B.
núcleo 4.022. •
•
CIRCUNSCRICA0 FISCAL - 100,00.
29.995 - 952 - Ercilio Cardoso --.
N. 46-96 - de 20 de março de 1951
CANDELARIA
Portaria ri. 44:
Trabalhadar. padrão C.
- Reais & Agostinho Ltda. - Rua,
Dia 2 de abril de 1951
33.517 - 3.341 - Maria Stela Car- Resolve transferir o Fiscal classe G
das Laranjeiras n. 110 - Por não
valho da Silva - Professor Curso Jesus de Oliveira Falcão, matricula
ter colocado a taboleta profissional
Autos de flagrante:
Friluario.
na obra que estão executando no lon. 30.360, do 4-F5 Fiscalização Exter25,154 - 1.530 - Gerondino Feital na núcleo 5.021 para a 1L6 C.F. Gá- N. 141-034 - Angelo Mário Cerne cal citado - Multa de Cr$ 100,00.
- Rua Avenida Rio Branco números
Filho - Sc:vante, classe D.
N. 46.97 -.de 27 de março de 1951
vea núcleo 4.021.
83 e 85 - 13.0 andar - Sala 1.301 - Irmão Sheriman _ Rua do Catete
35.816 - 2.302 -. Lemos Tri•
Portaria
ri.
45:
- Autuado por não ter registrado o ri. 240 - Por não ter cumprido a
go da. Loureirc a- Oficiai :Administraalvará, de acordo com a Lei, no intimação n. 97-62 de 22 de setembro
tiva referáa •aa G.
Resolve transferir o Fiscal classe H seu
de 1950, que ordena cumprir o laudo
37.239 - 260 - Bento Carlos de Haroldo da Cunha Veiga, matricula corrente exercício.
de vistoria, realizado em 28 de agósto
.a'reit.as - Escriturária, classe G.
n. 6.716 do 4-FS Fiscalização ExAutos
de
anultai:
de 1950 - Multa de Cr$ 200,00.
37 '.iO4 -. 5.CC0 - Eclair de Castro terna núcleo 5.021 para a 20. 6 C.P.
Ns.
16
e
17
de
29
de
março
de
1951
N. 46-98 - de 29 de março de 1951
--- Atendenre. referência 3.
núcleo 6.020.
- Antônio Figlino - Multa de Cr$ - Dr. Manoel Miranda Bastos 39..162 - 1.137 - Maria Carlota
Portaria n. 46:
200,00 por auto.
Rua Pinheiro Machado in 47 - Por
Faria Arv,o Coutinho - Oficial Ad18 e 19 de 29 de março de 1951 não ter camprido a intimação ri. 133
rninise _ativo, classe J.
Resolve transferir o -Fiscal referên- - Ns.
Joaquim Júlio Proença - Multa de 1945. de 27 de fevereiro de 1951,
43.615 - 7.851 - Pedro Machado cia D Oldmy Schmid Machado, mat.
Cr$ 1.000,00 por auto.
que ordena executar o concerto da
- Trabalhador, padrão B.
n. 45.184 do 4-FS Fiscalização Ex- deNs.
21 e 22 de 29 de abril de parede lateral do prédio da rua aci43 960 -- 5.262 - Ester Abreu de O. terna núcleo 5.021 para a 22. a C.P. 1951 -20,
Emp.
Imob.
Parque
Soberbo
ma citado - Multa de Cr$ 100,00.
de Almeida - Escriturario. classe D. Mater núcleo 8.020.
Ltda. - Multa de Cr$ 1.000,00 cada N. 46-49 - de 29 de março de 1951
44.413 - 8.280 - Caemilda dos
Despachos:
auto. • "
- Doboar Avelar da Silva de Vasra atos a zevedo - Trabalhador. diaNa. 23 e 29 de março de 1951 - concelos - Rua Clarissa Incho do Braris ta. refernécia C.
João Profeta- Processo 5.429.561 Emp.
Nac. Cinematográfica Ltda. sil n. 36 - Não ter-cumprido a inti44.812 - 6.750 - Arlete Batista dos - João Lourenço dos Santos -- Pro- - Multa
de Cr$ 1.000,00.
mação ri. 42-86 de 27 de junho de
cesso ri. 5.701.649 - Indeferido.
Saatoa - Atendente. referncia C.
N.
24
de 29 de março de 1951 - 1950, que ordena cumprir o laudo de
Jorge Fadul - Processo 5.430.433 - Nélson Moço
-Multa
de
Cr$
1.000,00.
vistoria realizado em 13 de maio de
49.776 - 7.890 - Onésinio Honario Silvestrini
& Irmãos - Processo n.
1949 - Multa -de Cr$ 200,00.
de Sousa - laiscal. parirão D.
5.430.353 - Antônio Augusto Grilo
1 9.876 - 890 - Firmo Gonalves dos - Processo n. 5.428.265 - Prove es- 56 CIRCUNSCRIÇAO FISCAL Sa tias - Traballiador, diarista, refe- tar devidamente legalizado no D.R.M.
SACRAMENTO
10.6 CIRèUNSCRIÇÃO FISCAL LAGOA
rêa aia. B
Adelino dos Santos - Processo n.
Autos 'de flagrante:
50.61 -- 4 93-, -- Eenedito de Je- 5.701,927 - Manoel Fiel Martins sus alarma - Trabalhador, diarista, Processo ri. 5.428.524 - Indeferido.
Dia 30 de março de 1951
re -erência c
Dia 30 de março de 1951 António Alves Jorge - Processo ri.
Invalidação
de guia:
53.oia - 384 - Iara de Câmara 5.430.781.
Ve'aao - Professor curso Primário, Manoel Gomes dos Santos - Pro- N. 156-054 - Casa Colonial de Fios, Não tendo sido paga, até a presente
classe J: - Reassarnam o exercício, cesso n. 5.430.691.
linhas e lãs- Limitada - Largo da data a guia ri. 810.139, emitida por
à "isto elo laudo médico
Serafim Lopes Portela - PrOcesso São Francisco ri. 21 loja - Por ter esta Delegacia Fiscal em 1. 0 de feve53.255 - 6.95 - Manoel José Le- ri. 5.430.527.
modificado sem licença os dizeres do reiro do corrente exercício, em nome
õnrao - Trabaador Limpeza Urba- José Pereira Frade ___ Processo n. anúncio simples, pintados nas pare- de Heinrich Rosenthal, torno público
des do prédio onde é estabelecido - que fica invalidada para todos os efeina. diarista. r aência
5.430.518.
a
tos a aludida guia.
53.425 - 890 - Jaca dos Santos - José Gomes db Vasconcelos --Pro- Multa de Cr$ 500,00.
Tal'ul liadoa. diarista. reterência B. cesso ri. 5.429.828 - Apresente car- N. 156-055 - Camisaria Frama Não tendo sido paga, até a presente
a guia n. 226.673, emitida por
teira
de
identidade.*
53.488 - 890 - António Ferreira da
- Avenida Rio Branco n. 120 data
esta Delegacia Fiscal em 14 de feveJarbas Francisco dos Santos - Pro- -Ltda.
▪ Si vá - Artífice, padrão D
Loja
28
-Por
não
ter
registrado
30 400 - 2.126 -- Afila Lauria - cesso ri. 5.430.729 -- Se é lavrador, seu alvará de localização do corrente reiro do corrente exercício, em nome
de Heinrich Rosenthal, torno públifaça prova.
Teriaalandor. referência B.
ano, dentro do prazo legal - Multa co
que fica invalidada para todos os
56.942 - 6.935 - José Bento da Antônio Carlos de Oliveira Mafra de" Cr$ 1.000,00.
efeitos a aludida guia.
Calha - Trabalhador, diarista, rafe - Processo n. 5.715.878.
Daniel 'Rabelo - Processo número N. 156-056 - Raul Fioratti - Rua
rancia C.
13.° DISTRITO FISCAL do Rosário n. 142 - 2.° andar 57.169 - 6.934 - Jací Gonçalves 5.570.283.
João
Nascimento Cabral - Proces- Por não ter registrado seu alvará de
SANTANA
Teixeira - Trabalhador, diarista, reso
ri.
5.515.737.
localização
do
corrente
exercício,
denfe eência C.
Guilherma Lopes Gusmão - Pro- • ro do prazo legal - Multa de Cr$
Dia 30 de março de 1951
57.434 - 5.704 - João Batista Porn. 5.620.294.
1.000,00.
trai - Almoxarife, classe G - (inte- cesso
Despachos
e exigências:
Manoel José Egino - Processo ri.
N. 156-057 - João Mesquita Wanri ica .
5.610.371
Luis
Garbati
Proderley
Largo
de
São
Francisco
n.
Warum
&
Czamarka
- Praça da
58.954 --- 5.042 -- Araken Medeiros
ri. 5.485.9a3.
23 sobrado - Por não ter registrado República n. 61 - 2.° andar.
- Não
da Conceição -- Vigilante, classe E. cesso
Aurélio
Vahltaa1
de
Abreu
Proseu
alvará
de
localização
de
1950,
há mais o que deferir. O requerente
60.175 -- 958 -- Fluidas Batista Ar- cesso n. 5.530.440.
dentro
do
prazo
legal
Multa
de
já foi autuado, na forma da lei. Regente - Trabalhador, diarista, rafe- Valderriar de Sá Monteiro - Pro- Cr$ 1.000,00.
corra, se quiser, dessa autuação.
meia 11.
cesso
ri.
5.700.992.
tiO S06 - Adir de Carvalho - Tra- Freitas & Leiras - Processo n. N. 156-058 - João Mesquita Wan- Chil Davi Berlinski - Rua Santaderley - Largo de São Francisco n. na n. 87, sobrado. - Se quer a baixa
balhador, diarista, referência B.
23, sobrado - Por não ter registrado também da saliência luminosa. - Re60.527 - 5.932 -.Alvaro da Sfiva 5.450.456.
Avelino Monteiro -- Processo n. seu
alvará de localização do corrente tire-a preliminarmente.
Ferreira - Trabalhador, diarista, re- 5.460.840 - Mantenho o ato.
ano, dentro do prazo legal - Multa Luís Durão Pereira - Av. Presiferência C.
Alfredo da Silva Borda - Processo de
Cr$ 1.000,00.
dente Vargas, junto e depois do nú61.926 - 1 115 - Alda Teixeira de ri. 5.496.176 - - Mantenho a intima2.373. - Prove que houve érro
Carvalho - Telefonista, referência C. ção, pois o processo de licença para N. 156-059 - Viggiano
Cia. - mero
62.572 - 7.856 - Jair José Francis- construção no local está aguardando Rua Regente Feljó n. 25 - 1.0 and. ou engano suscetível de retificação.
co -- Trabalhador, diarista, referên- satisfação de exigência.
- Por não ter registrado seu alvará A colocação do anúncio foi requerida
cia B.
Sudeletro S. A. - Processo 5.461.501 de localização do corrente ano, den- pela firma proprietária do produto 63.228 - 5.906 - Armando Rosa- - Ultimada a legalização, volte.
tro do prazo legal - Multa de Cr$ anunciado, em nome de quem, lógica-1
mente, foi autorizado o licenciamen-1
rio de Oliveira - Trabalhadcr, diaris- Sudeletro S. A. - Processo 5.460.967 1.000,00.
- Mantenho a intimação.
ta, referência B.
N. 156-060 - Gráfica Luis Teixeira to. - Transferi-lo para outrem só 6
64.536 - 3.704 - Lissete Campo Maria da Guia Teixeira da Cunha Ltda. - Rua Gonçalves Ledo ri. 24 admissivel se fôr o caso, isto mesmo,
- Processo n. 5.620,104 - Legalizada - Por não ter registrado seu alvará com assistência e permissão da Ne-',
Dal'Orto - Enfermeiro, classe G.
54.702 - 4.933 - Manoel de &ur- ou demolida a obra, volte querendo. de localização, do corrente ano, den- ofarm Ltda. e uma vez provado que o
sa - Trabalhador Limpeza. Urba.na, Albina Carvalho de Araújo& - Pro- tro do prazo legal -- Multa de Cr$ requerente está licenciada como
cesso n. 5.551.100 - Cancelo as inti- 1.000,00.
"agente de anúncios".
diarista, referência C
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Luís Durão Pereira — Av. Presi- Carmo n. 29, apartamento 4. — Nes15.ft CF —c ESPIRITO SANTO
Dia 29 de março de 1951
dente Varags, junto e depois do ri. te local foi assentadouma instalação
Autos
de Flagrante:
2.373. — Prove que houve erro ou mecânica sem licença, infringindo asDia 30 de março de 1951
sim o artigo 646, do Decreto n. 6.000,
engano
suscetível
de
retificação.
—
A
N.°
138.067
— Aragão Ribeiro Cia.
i colocação do anúncio foi requerida de 1 de julho de 1937. — Ordena a
Auto de flagrante:
— Rua Gerson Ferreira n.° 31-C.
— Alcides Campos e
,pela firma proprietária do produto legalização das referidas operatrizes E. H. Wolff — Rua do Lavradio N.° 138.068
Ltda . — Rua Angélica Moanunciado, em nome de quem, lógica- sob pena de ser novamente auttiado n.° 126, autuado por ter sq localiza Oliveira
mente, foi autorizado o licenciamento. em Cr$ 500,00 de acôrdo com o artigo do sem alvará de licença dom depó- ta, 23.
N.° 138.069 _ Dr. Miguel de Oli— Transferi-Io para outrem só é ad- 804, parágrafo 162, letra B, do Doere- sito de produtos químicos no porão veira
Bastos - Rua Angélica Mota
missível . se fôr o caso, isto mesmo com fb n. 6.000, de 1 de julho de 1937. do prédio sito à Av, Presidente Varn.° 23-loja.
assistência e permissão das Indústrias — Prazo de 20 dias.
gas n.° 2.915. Multa de Cr$
N.° 138.070 — Angelo Antonuzzi —
'Reunidas "Sofá-Cama Drago Ltda." N. 25‘ de 20 de março de / 1951 — 300,00.
Rua Panamá n.° 14 — sala de freise uma vez provado que o requerente Marcenaria Irmãos Martins Ltda. —
Auto de constatação:
te.
'está licenciado . corno "agente de Rua Benedito Hipólito n. 8L — Neste local foi assentada sem licença unia Maximina Bessa, Vasconcelos Al- - N.o 138.071 - Empresa Cinematoanúncios".
gráfica
São Geraldo Ltda. — Rua
operatriz em acréscimo infringindo varez — rep. pelo Banco Borges S.
Editais:
assim o. artigo 646, do Decreto número A., Rua da Alfândega ns, 24 e 26, Dr. Alfredo Barcelos, 572.
N. 18, de 3 de março de 1951 — Lei- 6.000, de 1 de julho de 1937. — Or- autuada por não ter dado cuMpri- Autuados cai Cr$ 1.000,00 cada um,
ser Ginsburg — Praça Onze de Ju- dena a legalizacão do referido acrés- mento à intimação n.o 065.035 de 11 por não terem registrado na época
nho n. 25, sobrado. — Por ter modi- cimo sob pena de nova multa de Cr$ de julho de 1950 que ordena cumprir legal, o alvará de localização dos esficado sem licença os dizeres de sua 500,00, de acôrdo com o artigo 804, l audo de 'vistoria realizada em '5 de tabelecimentos acima citados.
saliência luminosa de 1,00 x 0,50, em parágrafo 162, letra B do Decreto n. junho de 1950, no imóvel de. sua N.° 138.061 — José Rodrigues Maseu negócio de Salão Luís ondulações 6.000, de 1 de julho de 1937. — Pra- propriedade sito à Rua Carmo' Ne- tias — Rua Operário Fortes,, 75 —
Estar funcionando com oficina de
Ipermanentes, a quente, alisa-se, pin- zo cie,20 dias.
to n.° 216.
construção de barcos, sem alvará de
ta-se, para Leizer máquinas para ca-Autos de flagrantes:
localização. Multa de Cr$ 300,00,
beleireiros, móveis cromados, instala- N. 161-001, de 27 de março de 1951
ções completas Salão- Luís cabeleirei- — Tomás da Silva Morais — Rua Maximina Bessa Vasconcelos Al- N.° 138.062 — Indústria Reunidas
Distrito Federal, rep. por Antônio
ro para senhoras — infringindo as- Frei Caneca ri. 8, sobrado. — Por es— rep. pelo Banco Borges S.A. do
Cristiano da Silva.
'sim o artigo 45, letra C do Decreto n. tar funcionando seca alvará de loca- varez
Rua
Carmo
Neto
n.°
216.
Rua
Felizardo Fortes n.° 300 —
563, de 11 de dezembro de 1950. — lização ou documento que o substitua, O Delegado Fiscal da 15a CF —
ão cumpriu o edital que ordenava leOrdena a legalização da referida sa- com o negócio de papéis em geral Esp.
Santo
faz
saber
que
o
proprieliência se legalizável, ou seu resta- compra e vendas de artigos f unerá- tário cio imóvel sito no local acima galizar ou demolir o acréscimo conssem licença no galpão exisbelecimento primitivo, sob pena de doe. --., Multa de Cr$ 300,00.
não cumpriu a intimação número truído
tente — Multa de Cr$ 500,00.
nova multa de Cr$ 500,00. — Prazo N. 161-002, de 27 de mareia de 1951 665.035,
de
11
de
julho
de
1950,
que
de 20 dias,
— Arnaldo Domingos Coelho — Rua ordena cumprir laudo de vistoria N.o 138.063 — Adolfo Afonso Saldanha Júnior — Caminho de Maria
N. 19, de 3 de Março de 1051 — Frei Ceneca n. 276. — Por desres- realizada
5 de junho de 1950, por Angu,
36 — casa VIII — Não cum'Alvaro de Araújo Castro e Silva — peitar o edital n. 23, de 13 de março Comissãoem
de
Engenheiros
da
PrefeiRua General Caldwell n. 222-6. — Foi de 1951. que embargou o funciona- tura do D. Federal, no imóvel- de priu o edital que ordenava a legaliiniciado sem licença nos fundos do mento de dois motores assentados sem sua propriedade, situado no local aci- zar ou restabelecer à situação pri'terreno, um galpão destinado a fins licença. — Multa de Cr$ 600.00.
ma citado, pelo que na conformida- mitiva, as obras de acréscimo execomerciais, infringindo assim o dispôsN. 161403. de 28 de março de 1951 de dos arts. 2.° e 4.0, e 1. 0 , do De- cutadas sem licença. Multa de Cr$
to no artigo 73, do Decreto n. 6.000, — Cláudio de Camargo Bernardazi — creto n.° 385 de 4 de fevereiro de 500,00.
de 1 de julho de 1937. — Ordena a Rua Marquês de Sapucai ri. 121, lo- 1903, ordena o cum primento da re- N.° 138.064 — João Ferreira Curto
Rua Rosa da Fonseca n.° 354-A
legalização do referido galpão caso ja. — Por estar funcionando sem al- ferida
intimação sob pena de nova —
— Estar sem alvará de localização,
seja legalizável ou sua demolição, sob vará de localização ou documento que multa de
Cr$
500,00
e
marca
o
praipena de ser novamente autuado em o substitua com o negócio de oficina' zo de dez dias para cumprimento do funcionando com o negócio de boteCr$ 500,00. — Prazo de 20 dias.
quim e outras espécies, sem alvará
de serralheiro, concertos de cofres e
N. 20, de 3 de Março de 1951 — arquivos de aço. — Multa de Cr$ .., presente edital..
de localização. Multa de Cr$
e
300,00.
Alvaro de Amplo Castro e Silva — 300,0e.
25.8CIRCUNSCRICAO
FISCAL
—
Rua General Caldwell ri. 22-6. — Foi N. 161-004. de 29 de março de 1951
N.° 138.065 — Avelino José da
PENHA
iniciado sem licença nos fundos do C. Feres — Rua MoncôeVo Fiçosta — Av. Bruxelas, .11-fundos —
terreno, um galpão destinado a fins lho n. 49, fundos. — Por não ter
Não cumpriu o edital que ordenava
Dia 28 de março de 1951
comerciais, infringindo assim o dis- apresentado dentro do praezo legal
legalizar 'ou demolir as obras de repeasto no artigo 73, do Decreto núme- nesta CF., o seu alvará n. .81:376, de
forma que procedia sem licença de
Autos de constatação: ro 6.000, de 1 de julho de 1937. — Or- 26 de agtieto de 1947, para o exercíprorrogação. Multa de Cr$ 510,00.
dena o embargo imediato da referida cio de 1951. referente ao seu negócio N.° 115.007 — Oscar ar çeinn e Alexandre Miguel Abrahão — Rua
. construção do galpão para fins co- de-oficina de niquelagem. — Multa Cia.
D. Isabel n.° 28 — Não cumpriu o
merciais sob pena de nova multa esta de Cr$ 1.e00,00.
N.° 115.008— Oscar Ferreira e Cia. edital que ordenava legalizar ou de, de Cr$ 1.500,00. — Prazo imediato.
N. 161-005. -de 29 de março de 1951
Rua Filomena Nunes, 1.218 — molir a varanda aberta construída
N. 21, de, 8 de março de 1951 — — Edgard Felicio Hadad — Rua Mon- —
Não
registrou no prazo legal, para o sem licença. Multa de Cr$ 500,00.
0
Santana Olavo & Cia. — Rua Gene- cervo Filha In 25 — 1. andar. — visto, • o alvará de motor mo 2.625,
ral Caldwelllen. 171. — Nêste local, )eor não ter apresentado dentro do referente aos exercícios de 1950 e 27.a CIRCUNSCRIÇAO
PAVIJNA
foi assentados sem licença operatrizes prazo legal nesta CF., para registro 1951. Multa de Cr$ 50,00 cada uma.
em acréscimo infringindo assim o ar- de 1951. o seu alvará n. 101.921, de 20 N.° 115.009 — Antônio de OliveiDia 2 de abril de 195a
•
tigo 646, do Decreto n. 6.009, de 1 de novembro de 1950, referente ao seu
— Rua Berreiros n. o 1.136 — Esde julho de 1937. — Ordena a lega- negócio de consultório médico. — ra
tar sem licença executando obras de
Auto de Flagrante: C4
lização do referido acréscimo sob pena Multa, de Cr$ 1.000,00.
•
abertura e fechamento de vãos de
de ser novamente autuado em Cr$' ..
N. 161-006, de 29 de março de 1951 portas e janelas no.eprédio de sua N.° 151.011 de 30 de março de 1951
500,00 de acôrdo com o artigo 804, pa- — Válter de Sousa & Cia. — Rua propriedade. Multa, - de Cr$ 300,00.— — Cr$ 500,00 — Lavrado contra —
rearafo 162, letra A, do T)ecretn n. Moncôrvo Filho n. '1 — 2. a loja. — N.° 115.010 — Azamor Jo sé de Al- Joaquim Moreira Júnior, Rua Urá6.030, de de junho de 1937. — Pra- Por não ter apresentado dentro do incida — Rua Gerson Ferreira, 129 do
1.116, visto não' ter cumprido
zo de 20 dias.
nratto legal nesta CF., para registro
Não cumpriu -a intimação número o prescrito no edital n.° 329 de 17 de
N. 22, de 13 de março de 1951 — B. de 1951, o seu alvará n. 44.704, de 12 —
121.059 — de 12 de • dezembro de 1959, novembro de 1950 que marca o" praLifchitz & Cia. Ltda. — Rua Mon- de abril de 1949. referente ao seu ne- que
ordehava construir o passeio zo de 10 dias para legalizar ou decôrvo Filho n. 49. — Neste local está gócio' de Casa funerária e artigos fu- fronteiro
ao prédio de sua proprieda- molira casa de madeira que consfuncionando sem licença, uma insta- nerários..- — Multa de Cr$ 1.000,00.
truiu Se
m licença, no terreno de sua
Multa de Cr$ 50,00.
lação mecânica sem a renovação de N. 161-007, de 29 de março de 1951 de.N.°
— Azatnor José de Al- propriedade a Rua Perima n.° 17.
1950, infringindo assim o artigo 46, — Carvalho & Filhos — Rua Marquês meida115.011
N.°
151.012
de 30 de março de 1951.
Rua Gerson Ferreira, 129
parágrafo único do 'Decreto n. 6.000, de Sepucai n. 343. — Por não ter — Não—
o, intimação número — Cr$ 500,00 — Lavrado contra —
cbmpriu
de 1 de julho de 1937. — Ordena a apresentado dentro do prazo legal nes- 121.060 de 12 de dezembro de 1950, Virgínia de Sousa Brito, Rua Major
sua legalização sob pena de nova ta CF., para o exercício de 1951, o
ordenava 'construir o muro em Conrado n.o- 303, visto não ter cummulta de Cr$ 500,00, e ser providencia- registro de seu alvará n. 20.929, de 1 que
alo imóvel de sua. propriedade. prido o prescrito no edital n.° 309 de
do junte do Departamento de Conces- cie outubro de 1938, referente ao seu frente
18 de outubro de 1950, que marca o
sões o corte da energia elétrica de negócio de botequim. — Multa de Multa de Cr$ 100,00.
prazo de 10 dias para legalizar ou
acôrdo com o artigo 709, do Decreto Cr$ 2.000,00.
Editais*
demolir a casa de madeira que consn. de 1 de julho de 1937. — ( N. 161-e08, de 29 de _março de 1951
Antônio de Oliveira — Rua Bar- truiu seca licença nos fundos-de sua
Prazo de 20 dias.
Geohydru Ltda. — Av. Salvador reiras
n.0 1.136 -- -Embarga as obras propriedade à rua e número acima.
N. 23, de 13 de março de 1951 . — de Sá n. 6, fundos. — Por não ter
'Arnaldo Domingos Coelho — Rua apresentado dentro do prazo legal que estão sendo executadas sem li- - Auot de constatação:
Frei Caneca n. 276. — Neste local, foi nesta CF., para o registro do exercí- cença, de aberturà,de vãos de porfeito o assentamento de 2 (dois) mo- cio de 1951, o seu alvará .u. 83.667, tas, janelas e fechamento de outros, N.° 117.015 de 30 de março de 1951
tores, HP-3 e HP-2 na oficina mecâ- de 20 de janeiroade 1942, referente ao ordenando a sua paralisação' ime- —- Cr$ 300,00 — Laveado contra —
nica sem licença, infringindo assim o seu negício de depósito fechado. — diata e a sua legalização ou o res- Sociedade Civil Vila Rio Douro Litabelecimento da situação primitiva mitada representada por seu Diretor
artigo -.646. do Decreto n. 6.000, de 1 Multa de Cr$ 1.0e0.00.
à Rua Uruguaiana
.de julho de 1937. — Ordena o em- N. 161-009, de 29 de Março de 1951 caso não sejam legalizáveis sob -pe- Gean Gueriot,
bargo do referido assentamento, asa — Borrachas e Correias Araújo Ltda. na de novas multas de Cr$ 900,00 e n.o 112 — 5. 0 and, em virtude de não
ter cumprido a intimação n.o 157.023
sentado sem licença, sob pena de mJúlio do Carmo n. 89. — Por 500,00.
iaca multa de Cr$ 600,00 triplo • dalni- nãoRua
ter apresentado dentro do prazo Azamor José de Akeeida —. Rua: de 29 de novembro de 1954 que marGerson
Ferreira
n.o:
129Ordena
ca cz prazo de 60 dias para lee,eliletal nos tartnos do artigo 1344, parft- legal fiesta CF., para o registro do
;grafo 197, do Decreto n. 6.00Q de -J. exercício de 1951, o seu alvará, _ ri. construir o muro e o pasáeio - em zar ou. dernoSir os compartimentes
de julho de 1937. — Prazo imgdiato. 28.410, de' 10 'de junho de 1947, refe- frente ao. Imóvel de- sua prepriedaete construídos sem--licença no imevel
N. 24, de 20 de março de , :1951 •-- rente .ao aeu negócio de Representa- no leoa( (calma, sob pena , ,de novas de . sua propriedade à Avenida AutorAntônio Galinkin.
Rua- Júlio . do ções., -- Multa C.a Çi-a$
multas de Cr$ 500,00.
móvel Clube n.° 2.808, de acôrdo com
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o laudo de vistoria realizada em 11
de outubro de 1950.
N.° 117.016 de 30 de março de 1951
r— Cr$ 300,00 Lavrado contra Francisco Lopes Ventura Filho, Rua Saracá n. o 20, por não ter cumprida à
intimação na 105.009 de 31 de agi:isto de 1950, que marca o Prazo de 180
alias para legalizar ou demolir as
obras feitas sem licença no prédio
de sua propriedade à Rua e número
acima
Edital:
' N.° 55 de 30 de março de 1951 —
Lavrado contra — Sociedade Civil
Vila Rio Douro Ltda. Representada
por seu Diretor Jean Gueriot, Avenida Automóvel Clube n.° 2.808, ordenando o cumprimento da intimação n.° 137.023 de 29 de novembro de
2950, sob pena de nova multa de
Cr$ 500,00.
N.° 56 de 30 de meço de 1951 —
Lavrado contra — Francisco Lopes
Ventura Filho, Rua Saracá na 20,
ordenando o cumprimenta da intimação n.0 105.009, sob pena de flora multa de Cr$ 500,00.
28a CIRCUNSCRIÇÃO —
MADUREIRA
Dia 31 de março de 1951
Auto de Constatação:
N.° 107.095 de 31 de maho de 1951
a-. Esp. de Emílio Vieira Nunes rep.
pela inv. Manieta Magalhães Nunes
— Rua Cambuci do Vale ri.° 424 —
'Autuado em Cr$ 150,00 visto não ter
cumprido a intimação n.° 47.002 de
1 de fevereiro de 1950 resultante do
laudo de vistoria realizado em 6 de
dezembro de 1949 no imóvel de sua
propriedade.
Autos de Flagrante:
N.° 163.46 de 30 de março de 1951
a- Oscar de Jesus Mota — Estrada
'do Otaviano . ia° 366 — Autuado em
Cr$ 1.000,00 visto não ter apresentado para registro dentro do prazo e
de acôrdo cora a lei no corrente
exercício o alvará de localização inscrição'n.° 31.682 de 31 de janeiro de
2944 referente ao- seu estabelecimento comercial de oficina de conseratdor de calçados.
N.° 163.047 de 31 de março de 1951
— Olivia M. dos Santos — Rua Dr.
Joviniano n.° 181 — Autuado em Cr$
1.000,00 visto não ter apresentado palra registro dentro do prazo lgeal no
corrente exercício o alvará de localizaç5.o i rição n.° 75.412 de 20 de
julho d;"9 referente ao seu estabelecimen o comercial de Indústria
de Inseticidas.-Cêras e Perfumes de
•Processos Manuais'.
Edital: •
/ N.° -159 de 31 de março de 1951 —
Esp. de Emílio Vieira Nunes, rep.
pelo irw. Manieta Magalhães Nunes
— Rua Cambuci do Vale n.° 424 —
Ordena no prazo de 10 dias cumprir
a intimação n.° 047.002 de 1 de fevereiro de 1950, sob pena de nova
multa de Cr$ 500,00.
31.° CIRCUNSCRIÇÃO FISCAL —
REALENGO
Dia 30 de março de 1951
O Delegado Fiscal dai. 31.° D. F.
Realengo, faz saber que tendo sido
omitida do respectivo talão a 1a via
(branca) da guia n.° 8.124.479, dez
clara para todos os efeitos invalidada a citada- guia.
1. F. S. (Serviço de Fiscalização
de . aversões Públicas).
Dia 2 de março de 1951
O Chefe do 1. F, S. (Serviço de
Fiscalização de Diversões Públicas),
- saber que não tendo sido apresentada a nenhum Distrito de arrecadação, a guia de impôsto sôbre diversões públicas número 518.792, extraída em nome de Pedro Rodrigues
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Moreno, na importância de Cr$ .•.
1.065,00, à rua Cardoso de Morais
n.o 595, fica a referida guia invalidada pata todos os efeitos.

Policia de Vigilância
do Distrito Federal
Serviço de Correspondência

Delegacia Fiscal de Inflamáveis Boletim n. 72 de 30 de março de 1931
ATOS DO DIRETOR.
1-D. E.
Comparecimentos:
- Deverão comparecer:
Expediente de 31 de março de 1951
Ao Tribunal de Apelação da 8.
e
Autos de flagrante:
Vara Criminal, no dia 5 do mês próximo vindouro às 13 horas o guarda
Acto " de flagrante n. 35 — Pref." 2.067 — Athos Baia Filho — St I.
144 — M. Leitão & Irmão à Avenida.
29 de'Outidtrro n. 8.693-A — Por não
ter renovado a sua patente de inflamáveis para o corrente exercício nesta Delegacia Fiscal de Inflamaveils.
Multa de Cr$ 200,00.
Auto de Flagrante n. 36 Pref.
n. 144 — Brown Boreri S.A. RepreServiço de Expediente
sentações a rua Benedito Otoni núBoletim n o 73
mero 67-A — Por não ter renovado
a sua patente de inflamáveis para o
Expediente
de 2 de abril de
corrente exercício na Delegacia Fish
1950
cal ele Inflamáveis.
ATOS DO SECRETÁRIO
Multa Cr$ 200,00.
Portaria n.° 843:
Auto de Flagrante ri. .37 — Pref.
n. 144 — Carlos Fernando & Cia. Li- O Secretário Geral de Educação e
mitada a Rua Padre Nóbrega n. 60 Cultura, resolve designar o Técnico de
— Por não ter renovado a sua pa- Educação padrão N — Ofélia Boisson
tente cle inflamáveis para o corren- Cardoso — matricula n.° 31.664, o
te exercício nesta Delegacia Fiscal de médico classe K — Edgard GuimaInflamáreis.
rães de Almeida, matrícula 55.515 e
o professor especializado padrão I —
Multa de Cr$ 200,00.
ZilEth Braga, matricula 35.522, para
Auto de Flagrante n. 38 — Pret. sob a presidência do primeiro, consti141 — Formac Sociedade Fornecedora tuirem a comissão incumbida de exade Máquina Ltda à Avenida Brasil n. minar a capacidade profissional dos
2.130 — Por não ter renovado a sua candidatos à matrícula aos cursos do
patente de inflamáveis, para o correu Instituto de Serviço Social, de acôrte exercício na Delegacia - Fiscal de do com o art. 11 letra c, do Regulamento do I. S. S., aprovado pelo
Inflamáveis.
Decreto n.° 10.166, de 3 de fevereiro
Multa Cr$ 200,00.
da 1950.
Auto de Flagrante 39 — Pref. ral
N.° 844: -mero 144 — A. Azevedo & Rodrigues
à Rua Joaquim Rocha 373 — Por não O Secretário Geral de Educação e
ter renovado a sua patente paia o cor Cultura resolve designar para o Derente exercício nesta Delegacia Fis- partamento de Educação de Adultos o
cal de Inflamáveis.
porteiro padrão H — Carlos Pereira
Multa Cr$ 200,00.
— matricula ri.° 69.403.
Auto de Flagrante n. 40 — Pret.
N.° 845:
n. 144 — Alves & Esnz a rua Arte:1j° O Secretário Geral de Educação e
Leitto n. 48-A — Por não ter renova- Cultura resolve designar para o Dedo a sua patente inflamáveis para
de Educação Técnica Proo corrente exercícionesta Delegacia partamento
o professor de ensino técnico
Fiscal de Inflamáveis — Multa Cr$ fissional
(curso básico) padrão K. interino —
200,00.
Isabela Helena de Sá Freire — matricula
69.388.
Auto de Flagrante ri. 41 — Pref. n.
144 — Hoteis Reunidos S. A. Borra
N.°
846:
à rua Fernando Mendes ri. 6 — Por
não ter renovado a sua patente para O Secretário Geral de Educação e
o corrente exercício nesta Delegacia Cultura resolve designar para`o DeFiscal de Inflamáveis — Multa de Ci.'$ partamento de Educação de Adultos
o professor de cursc primário padrão
200,00.
J — Benjamin Constant de MagaAuto de Flagrante ri. 42 — Pref. n. lhães" Fraenkel — matricula número
144 — Menezes & Schimidt Ltda a rua 55.519.
Humaitá n. 63-A' --a Por não ter reN.° 847:
novado sua patente de inflamáveis
para o corrente exercício de 1951 nes- O Secretário Geral de Educação e
ta Delegacia Fiscal de Inflamáveis. Cultura resolve remover do DeparMulta Cr$ 200,00.
tamento de Educação Complementar
o Departamento de Educação de
Auto de Flagrante n. 43- — Pref. para
Adultos o professor de curso elemen144 —.alipio da Silva a rua Mara- tar
supletivo — Anibal Rupni — manhão na 169 — Por não ter renovado tricula
n.° 67.560, núcleo 1.280.
a sua patente para o corrente exercíNP 848:
cio nesta Delegacia Fiscal de Inflamáveis.
O Secretário Geral de Educação e
Multa Cr$ 200,00.
Cultura resolve designar para o Departamento
de Educação Técnico ProAuto de Flagrante n. 44 — Pref.
144 — Manuel Gomes Losada a rua fissional o servente classe F — Ma24 de Maio ru. 607 — Por não estar ria Assunção de Oliveira — interino,
devidamente legalizado para o cor- matricula n.° 55.330.
rente exercício na,.Delegacia Fiscal de
DESPACHO DO SECRETÁRIO
InflornáveiS uma vez que não renovou Thylza‘Maciel de ealiveira (Procesa patente.
so n.° 3.303.427-51) — Autorizo, obeMulta de Cr$ 200,0;
decidas as prescrições legais.
DESPACHOS, DO CHEFE DO
_Auto de Flagrante n. 45- — Pref.
'
s E. S. E. 144 Lavanderia. Doméstica 2. A.
à, Praça Natividade Saldanha n . 3-A Dulce Braga (Processo número,
— Por não estar devidamente legali- 1.071-070-50)- -- Compareça .pra eszado para o corrente exercício na De- clarecimentos.
legacia Fiscal.eae.Inflamáveis uma vez Maria Paula Mattoso'Carnara Filha
que não renovou a .patentea
"
(Processo n.° 3.303.310-51) — CertiMulta' Cr$ 200,00.
fique-se o que constar.

Abril de 1951
Ao Tribunal de Apelação da 8.1.
Vara Criminal no dia 5 de abril do
corrente ano às 13 noras o guarda
2.126 — Samuel Macep 11-DV.
Ao Juizo de Direito da 9. o Vara Cri
minal no dia 5 do mês próximo futuro às 13 horas os guardas ris. 364 —
Antônib Fidélis 1.035 — Domingos
Barbosa e 1.938 — Jair Pinto de Vasconcelos — Todos do 4-PV.
, Ao Juízo de Direito da 16.a Vara
Criminal, no dia 5 de abril dêste ano
às 13 horas o guarda 732 — Heitor
Jasê de Brito — 6-DV.

SECRETARIA GERAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA

•

Retificações:
(Processo n.° 3 .310. 695-51) — Juetila Machado de Carvalho e não como
saiu publicado.

Departamento de Educação
Técnico-Profissional
Expediente de 31 de março cie
1951
Boletim n.° 54
Apresentação:
— do escriturário — classe Cl —
Bento Carlos de Freitas — matricula n.° 37.239 — em 31 de marco de
1951, por término de licença.
ATOS DO DIRETOR
Designação:
— do escriturário — classe G —
Bento Carlos de Freitas — matricula 37.239, para ter exercício na E.
E. S. G. T. Princesa Isabel, núcleo
260.
Remoção:
— do professor de E. S. (Ginásio)
padrão O — Júlio Alves de Lima —
matricula 35.130, da E. E. S. G. T.
Ferreira Viana, núcleo 51260, para o
Ginásio Municipal 51e Bangu, núcleo
1.261.
Expediente de 2 ae abril de
1951.
BoletíM ri.°i¡a5
Apresentações:
•,
— do trabalhador padrão E, matricula n.° 19.703 — João Lourenço
de Oliveira — em 2 de abril de 1951.
— do trabalhador, padrão 14, matricula 27.195 — Firmina Barreto de
Brito em 2 de abril de 1951, por
término de licença prêmio.
ATOS DO DIRETOR
Designações:
._ .
— do professor de ensino técnico,
(curso básico) interino, padrão O, ma- -tricula 67.989 — José Bonifácio Mar-,
tins Rodrigues — para ter exercício
na Escola Princesa Isabel, núcleo nú-mero 260.
— do professor de ensino secunda-.
rio (ginásio? padrão O, matricula número 55.458 — João Angyope Costa
— para ter exercício no Instituto Municipal de Belas Artes, núcleo 3.264.
-- do trabalhador, matrícula 27.195,
padrão 14 — Firmiana Barreto de,
Brito — para ter exercício na E. E.
S. G. T. Bento Ribeiro, núcleo nú- ,
mero 5.262.
Remoções:
• — clo professor de ensino secundario (ginásio) efetivo ,padrão O, ma- '
tricula 1.097 — Leia Bastos Busta-a
mante, da E. E. S. G. T. Orsina
da Fonseca, núcleo 5.261, para o Ginásio 'Municipal Barão do Rio Brannúcleo 261.
— do professor de ensino secunda- ,.
aio (ginásio) padrão O, Matrícula número 55.395 — Naclir Corrêa da Silva
— do Ginásio Municipal Barão do
Rica Branco, núcleo 261, .para E. E.

co,

l
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s. O. T. Orsina da Fonseca, núcleo
5.261.
— do inspetor de alunos Voltaisina
cle Magalhães, matrícula n.° 19.698,
padrão E — da E. E. S. G. T. Ferreira Viana, núcleo 5.260, para a E.
E. S. G. T. Paulo .de Frontin, núcleo
5.262.
e Despachos:
•
Carmelina de Azevedo, Alair Pereira
da Silva, Ivone Teresinha de Oliveira
Restiumn-se.
Iacy Salvado Alonso — Não podem
ser devolvidos os documentos por se
tratar de aluno de curso ginasial.

Abril de 1951 :3383
-- -

— do Bailarino Contratado — SeDia 2 de abril de 1951
,Cr$ 31.200,00 (trinta e um mil e da.'
raphine Damestoy, metr. 69.422;
zentos cruzeiros) de acordo com o
N.° 4.751.917-51 — Of. 83.-514 CF parecer
— do Porteiro padrão H — Carlos Departamento
do Contencioso Pisca/. "N. 4.304.971-50 — . Alda de Vascon-I
Pereira, matr. 69.403;
AooFSA.
Autorizo,
em termos. Fa- eelos remendes. — Junte guia dós'
— do Porteiro padrão H — Claudio- ça-se
expediente
devido,
flor Roque da Silva, mat. 69.385;
pagamentos efetuados em 19-10-49 e
— do Porteiro padrão H — Manuel
28-11-49;
EXIGÊNCIAS DO CHEFE
Almuinha, matr. 69.190;
•
N. 4.324.128-49 — José Soares dos
Dia
29
de
março
de
1951
— do Porteiro padrao H — Djalma
Santos. -- Concedo o alvará de rieeir,
Gaivão de Sousa, matr. 69.386.
N. o 4.503.843-51 — Caixade Apo- et, com o parecer do Sr. Chefe doe
sentadoria e Pensões dos Ferroviários 1.I.
EXIGÊNCIA DA CHEFE
da Central do Brasil. — Complete o N. 4.330.175-49 — Junte guia de
wagamento efetuado em 22-3-49.
selo.
N. 4.314.848-49 — Marcenaria MoEscola Técnica para Ascensoristas
Dia 30 de março de 1951
eira Ltda. — Concedo a transferende Elevadores — Compareça o requeN.° 4.518.390-50 — Alceu Eutínio eia em cumprimento ao respeitável
rente para esclarecimentos.
despacho do Sr. Secretário Geral,
Retificação do Boletim do dia 24 de de Azevedo. — Complete o selo.
Serviço de Correspondência
janeiro de 1951, porler saído com incorreção para 7 de fevereiro de 1951.
Serviço de Administração 1
EXIGÊNCIA DA CHEFE
Serviço de Correspondência
Retificação do Boletim de 27 de seee Boletim re i; 11
Maria de Lourdes de Sousa e Silva, tembro de 1950 — Inês Spada de Oli2-R,L
J.
Lettar, Ato. Maria Nu- veira. Professora de C. C. A. maExpediente de 31 de março
nes, Jusacy Sampaio Pereira — Com- tricula 32.117, período básico 1 'de de
EXIGÊNCIAS DO CHEFE
de 1951
pareça o requerente.
dezembro de 1935 a 30 de janeiro de
Expediente de . 30 de março de 19d
DESPACHO DO CHEFE
1940 e 1 de maio de 1940 a 28 de
4.304.778-51 — F. Baliza &
Departamento de Educação abril de 1950, período de licença nove Inclusão na escala de licenças- N. Ade,.
— Promova a retificação cio remeses de 18 de setembro de 1950 a prêmio, como segue;
•
de Adultos
istro de -firma para o local regue17 de junho de 1951.
N.° 4411.151-51 — Jorge de Sousa rd/e.
noletim
40
Retificação do Boletim n.° 35 de 20 Mendes"— Estafeta, ref. 13, matrícula N. 4.303.041-51 — Júlio da Cunha
de março de 1951:
Expediente de 2 de abril da
a9.17eakTempo base: 1-8-44 a 26-9-50; , Soares: — Foi anexado memorando
1951
prazo: 3 meses; período; 1-4 a 30 de I fls. 14 — Cumpra a segunda
Onde se lê:
de junho de 1951.
parte do despacho de 22-2.
ATOS DO DIRETOR
Eponina Regazi Palmeira, matrícula
N. 7.302.225-51 — A. 0. Duarte.
23.653.
Designaçpcs:
Pague a taxa de perempção.
•
Departamento
da
Renda
Leia-se:
• N. 7.701.404-51 — Argemiro Pae
Para o Serviço de Teatros e DiverEascoal. — Compareça para esclareeoes (Teatro Municipal) núcleo núde Licenças •
Eponina Regazi Palmeira, matricula
mero 14294:
cimentos.
24.327.
DESPACHOS DO DIRETOR,
N. 4.303.548-51 — Casa José Au6
Expediente de 30 de março de 1951 pasto Comestíveis Ltda. — Complete
a selagem.
N. 4,315.749-50 — Sinsões & Mar- N. 4.300.237-51 --e Serralheria Lusa
(tina. — Mantenho o valor recorrido, Ltda. — Complete a selagem.
em face do parecer.
N. 4.317.056-50 a- Amimpex —
N. 4.313.456-50 — Lourival Mene- Agência Mercantil de Importação e
aos. — Transfira-se.
Exportação Ltda. — Compareça para
Janeiro. — Arquive-se. O assunto N. 4.308.261-50 — José Pereira. — esclarecimentos.
Serviço de Expediente
foi objeto de resposta à Caixa Eco- Concedo o alvará como negócio mi- N. 4.314.514-50 — Abraão Crede
nômica, nos termos do ofício 193, de ciado com a atividade pedida no for- mann, — Junte parecer DPM e ESC.
Expediente de 2 de abril
mulário de alteração, uma vez que o N. 4.318.908-50 — Manuel Vieira
16 cio corrente.
- de 1951
N.° 4.327.115-49 — Ordem ailstica requerente não é sucessor da firma eia Segundo. — Retifique-se o vi para
que
está inscrito o negócio, cuja eMis- Cr$ 6.000,00 a partir de 1-1-51.
DESPACHOS DO SECRETARIO Espiritualista Agia Avid. — IndefeGERAL
rido ,tendo em vista o pronunciamen- são de denida deve ser sustada de N. 4.304.591-51 — Bar Radinho Lie
to do Departamento de Fiscalização. acôrdo com a cláusula 2e da distrato ninada. — Junte o impôsto sindical ei
Dia 27 de março de 1951
N.o 4.300,585-51 -a- 'Pedro Breves ife anexo.
formulário
do DFS, DPM e FSU
N. 4.303.961-50 — G. Duarte a: Dep.
de Inflamáveis.
N.° 4.100.287-51 — Domingos J. Companhia. — Mantenho a decisão
da Silva & Cia. — Deferido, em ter- do Diretor do DRL, de acordo com Teixeira. — Mantenho o valor arDESPACHOS DO DIRETOR
bitrado em face da informação,
o parecer.
A F. C. M.
N.o 4.607.912-50 — Luis Fernandes Costa.
N. 4.304.513-51
—por
A.contrariar
Augusto da
Expectirrite de 2 de abril de 1951
—
Indeferido
a
Barroso. — Estou de amirdo com o
Dia 30 de março de 1951
de Serviço ri, 5, de 30-8-1947. N. 4.313.964-50 — F. Ramos & Cosa
parecer do Diretor do DRD. Indefiro Ordem
N. 4.304.538-51 --- Cinematografia ta. — Altere-se o V. L. Para
N.° 4.897.608-51 — Laboratórios o recurso.
Farmacêuticos Espasil S. A. — De- N.° 4.800.809-51 — Of. 14-51-1-TS Coringa Ltda. — Junte parecer do Cr$ 11.400,00 na forma do parecer:
Serviço de Inflamáveis e retifique no N. 4.302.285-50 — James Amazonas
ferido, em termos.
— Departamento do Tesouro. — Au- DH,S,
o assunto sanitário, quanto ao Vernandess — Transfira-se.
torizo,
em
termos.
Ao
DTS
para,
inDia 31 de março de 1931
(sala 807-A).
N. 4.312.329-50 — K. L. M.
clusive, estudar e propor as medidas local
N. 4.300.001-51 — Helena Gurivitz. Real Holandeza de Aviação. — ConN.° 4.408.247-49 — Lojas Ameri- necessárias à reparação indispensável - Cumpra
exigência de 8-3-51, O cedo a baixa de acôrdo com o pa n
canas S. A. — De acôrdo, Ao DP1eI. na Casa Forte do Serviço de Tesoura- requerente, asegundo
suas próprias de- Tecer.
N.° 4.401.088-49 — Germano Alclarações,
vai
fabricar, lio local pro- N. 4.305.911-50 — Lelaud E. Mete
yes. — De acenei°. Ao DPM. Manta- N. o 4.004.389-50 -- Ofício-circular dutos de toucador,
como tal, está su- calf & Cia. Ltda. — Transfira-se não
alia-se a exigência, em face do pa- n. 0 526-51 — Sr. Prefeito. .1.- Ciente. jeito a prévia licença
do Serviço Na- havendo débito.
recer da Procuradoria Geral.
À FCM para anotar a recomendação cional de Fiscalização
Medicina, N. 4.311.001-50 — Empresa de Ia.
N. o 4.120.004-51 — Requisição de do Sr. Prefeito e posterior devolução como determina o artigode
do De- vestigações e Perícias 5, A. — Cummaterial 1-51 — Serviço Meeanográ- cio processo ao FSE, para arquiva- ereto n. 20.397, de 14 de 1.0
janeiro de pra a exigência em face da atividade
fico da Secretaria Geral de Finana- mento.
abaixo transcrito:
apurada.
ças. — Autorizo, em termos, de acôr- N. o 4.324.779-49 — José jolu Silva & 1946,
"Da indústria farinacêutica em ge- N. 4.314.440-50 — Carlos Perelre
do com a proposta da FCM, de 16 do Companhia. — De acôrdo. Proceda- ral"
—
Art.
1.0
"Nenhum
estabeleciIndústrias
Químicas s. A. —
corrente,
se nos'termOs do parecer da CETF. mento industrial
industrial em que se fabriquem lenido em face do parecer.
Ant..nio C.
N.° 4.751.568-51 — Of. 106-51 — • N.° 4.600.690-50 — allrio Vil hena . ou se manipulem produtos químicos, N. 4.316.190-50
Administração
dos retádiosas
MuieRetificando
despacho de 24 de produtos farmacêuticos em geral. Sousa gr Cia. Ltda. — Mantenho a
cipais.
— Transcrevam-se
rene-—
julho
de 1950 o(fls.
plantas, óleos, desinfetantes, valor recorrido de acõrdo com o pa.5-/.), autorizo,
rencias elogiosas no assentamento em termos, a restituiçeo
impere drogas,
arai:Mi:os, produtos de higiene e recer.
funcional dcr servidor em CrISa. AG tância de Cr$ 3.974,40.
toucador e outros que interessem. a N. 4.318.196-50 — Marcial da Silva
F. S. A..
4.306.820-50 — E. M. Dias & medicina e a saúde pública, poderá Moreira. — Proceda-se de aciirdo com
N. 0 4.144.923-51 - - José
J
Fe
i
funcionar,
sem prévia licença do Ser- e parecer.
. Companhia. — De acôrdo com o pa- De acordo com o item tal
viço
Nacional
de Fiscalização de Mc- N, 4.318.786-50 — J. Cadelha &
7
da
Circular
recer
,
do
DRL,
mantenho
a
decieão
n. 0 22, de 1940. do Prefeito, eutoeizo, reconida.
dicina ou de órgão- congênere da re- lho, — Em face do documento de fls.
em terrnos,"o levantamento ,:lo Cepa- N. o 6.011.605-51 .— Centre 1e'spirita pareças)
sanitária estadual e sem que C reformo o despacho de 9 de ja
sito referente à guia 15.226, de 1950, Escolar Discípulos de Alan Kardek. tenha na sua direção técnica um res- neiro último para conceder o alvarán
do Departamento de Contabilidade, — Ciente. Restitua-se à sieS.
ponsável legalmente habilitado."
como negócio iniciado em nome de ren
tendo em vista o parecer cio titular
N. 5.555.052-51 — Otávio da Silva querentee
cio mesmo Departamento. •
N.° 7.525.803-50 — of 09-30
Marques. — Em face do despacho N. 4.305.484-50 — Instituto La
N. o 4.005.230-51 — Luis Pinheiro Ministério da Guerra. — Deferido. do 20-3-51, do Sr. Secretário Geral Fayette. — Nada há que deferir em
cio Albuquerque Maranhão. — Nada Dê-se vista cid processo no FSE.
de Finanças, implante-se o alvará, a lace do disposto na portaria n. 131
há que opor. Encaminhe-se à Scene- N. o 7.070.364-51 — A. G. Ikuarte. titulo precário, para simples escritó- de 9-12-50 DRL. Compareça para te.
teria Geral de Administração.
o levanta- rio, sem estoque, devendo ainda do ai- tira ro alvará.
N. 0 4.758.505-50 — Abrigo Seara —
Autorizo,
em termos,
vará constar as demais restrições da N. 4.319.249-50 — Galo Verde (Frie
mento
do
depósito,
ouvido,
previacios Pobres. — 1. De mordo cam o mente, o Tribunal de Contas.
.
Ordem de serviço n. 5, de 1947. gorífico Cruzeiro S. A.). — Junte a
DCF. 2. Submeto o assunto á corN. 4.300.006=51 — Denta Química registro de firma para a firma rosideração do Sr. Secretário Geral de N. 0 7.500.141-51 — Gelco Elétrica do Brasil Ltda. — Indeferido por querente.
Saúde e Assistência.
Limitada. — Autorizo, em termos, o falta de amparo legal. N. 4.320.038-50 — Associação TiN. 0 4.006.223-S1 — Of. 284-31
levantamento do, depósito, ouvido, pré- N. 4.314.737-50 — Ótica Principal pografica Fluminense. — Indeferido
Caixa Económica Federal do Pio cie viamente, o Tribunal de Contas.
Ltda. — Itestabeleca-se o v.L, de em face do parecer do D.A.S

SECRETARIA GERAL
DE FINANÇAS
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4.304.768-51 - Califórnia Filmes
Ltda. - Junte parecer ,fia Delegacia
de Inflassat.azras.
N. 4.304.424-51 - Fábrica de Cigarros Flórida S. AO - Concedo o
alvará na fcgma pedida, de acôrdo
com o parecer.
N. 4.314,143-49 - Concedo a alteração pedida em face dos documentos.
N. 4.328.181-49 - Cia. Auxiliar de
Serviços de Administração - C.S.S.
A. - Indeferido por falta de amparo
les ai.
N. 4.318.411-50 - J. Abrão & Irmão. - Tendo em vista o documento
junto arquivado no D. N. I. O. sob
O número 39.248 em 12-3-51 e o parecer constante do formulário de fls.
12 defiro o pedido, continuando o negari°, em conseqüência, inscrito era
nome de Jorge Chuquer & Cia,
N. 4.317.444-50 - Gomes & Natalino Ltda. - Concedo novo alvará com
as alterações de firma e atividade requeridas nos formulários de fls. /1 e
12 observando-se o V. L. de
Cr$ 48.000.00 para tôda a loja pela
rua Carioca n. 85. Quanto ao comércio de armarinho, chapéus, calçados,
Ufaiataria, e rádios, a requerente deverá requarer oportunamente uma licença pelo pavimento em que será
instalado.
N. 4.316.807-50 - Irineu Machado
& eia. - Torno sem efeito a autorização provisória concedida, dado o
tempo decorrido.
N. 4.312.284-50 - Hamilton Sz Tosi
Ltda. - Concedo o prazo pedido.
N,. 4.301.619-40 - Leonor Gonçalves Guerreiroo. - Em face dos tara:tos de réplica de fls. 9 e do informado pelo D. E. T. em 21-3-51 concedo o alvará com o C. T. de profissionais, restabelecendo-se a emissão a
partir de 1951 ao estabelecimento com
-os seguintes característicos:
Nome: Leonor Gonçalves Guerreiro.
Local: Avenida Nélson Cardoso número 93, apt. 101, sala frente.
Atividade: Escola de Corte e Costura.
Restrições: Trabalhando só, na própria residência sem uso de motores e
sem mercancia não podendo colocar
anúncios ou letreiros na fachada.
N. 7.439,500-50 - João de-Ximeida
da Pouta. - Proceda-se de acôrdo
com o parecer.
N. 2 429 G. P.-1.951 - M.
Sousa Barradas. - Complete a documentação.
DXIGENCIAS DO CREPE DO 2-RL
Expediente de 2 de abril de 1951
N. - 4.304.969-51 - Alvarez Perez &
Cia. Ltda. - Os documentos apresentados estão em desacôrdo com o
.ocal requerido.
N. 4.305.049-51 - Indústrias Químicas Eracidi Ltda. - Junte autorizarão do Dep. de Inflamáveis.
N. 4.304.978-51 - Ferreira Barros
& Cia. Ltda. -- Reconheça a firma
no recibo de aluguel.
N. 4.304.890-51 - Junte recibo de
aluguel.
N. 4.304.792-51 - Telexervix S. A.
- Junte formulário do D. P. M. e
F. S. U.
N, 4.304.954-51 - J. Correia Lopea
& Nunes Ltda. - Junte formulário
do D. P. M. e F. S. Ti.

Divisão do ImpOsto_de Licenças
Expediente de 28 de março de 1951
DESPACHOS DO CHEFE
Atenda-se:
N. 4.304.190-51 - A. Amoroso Bar.
bearia ,
N. 4.304.025-51 - Olaria Jacaré Limita da .
la, 4.303.712-51 - manual pinto de
Apuiar.
N. 4.303.286-51 - Afonso da Silva
Clornea,
N, 4.302,379-51 - Alfredo Marques
dos Santos.

DIÁRIO OFICIAL

(Seção II)

Abril de 1951
-s

N. 4.304.646-51 - Anan de Abrea,
- Prove o alegado no item 19 do documento de fls. 1.
N. 4.319.411-50 - Franck Zagury &
Cia. - Cumpra o despacho cie 5-1-51.
N. 4.303.222-51 - A. A. da Silva.
- Junte assentimento sanitário.
N. 4.303.222-51 - A. A. da Silva.
- Junte assentimento sanitário.
N. 4.304.118-51 - Cooperativa Auxiliadora de Crédito mútuo e Construções Ltda. - Junte autorização da
Carteira de Moeda e Crédito do Banco
do Brasil.
N. 4.318.208-50 - Mundo das Louças Ltda. - Altere-se o V, Ia para
Cr$ 36.000,00 anuais, no período de
01-46 a 12-50, e Cr$ 43.200,00 anuais,
de 01-51 e indiante.

N. 4.?"90.131-51 - Representações
Nevada Ltda.
--N. 4.303.795-51 - Instaladora Grajaú Ltda.
N. 4.304.023-51 - José Duarte.
Atenda-se.
N. 4.304.718-51 - Escritório Técnico de Contabilidade Madureira.
N. 4.304.770-51 - Gerhard Wilie.
N. 4.304.746-51 - Paul Royer Exportadora Ltda.
Junte assentimento . sanitário.
N. 4.320.085-50 - Antônio Barbosa. - Concedo a baixa quanto ao linpósto de Localização.
N. 4,315.087-50 - Irmãos Sellermann Ltda. - Concedo o alvará alterando-se o V. L. para ..........
Cr$ 324.600,00 apuais e O. T. "241", a
partir de 01-51.Expediente de 30 de março
N. 4.302.518-51 - "Asca" Aparede 1951
lhos Científicos Ltda. - Concedo o
alvará cobrando-se os emolumentos
(1), alteração de firma,
DESPACHO DO CHEFE
N,'-4.316.929-50 - Alfredo Marques N. 0 4.301.246-51 - Abel Pinto de
da Mota. - Concedo o alvará, cobrando-se os emolumentos de (1) al- aimeida.
N. 0 4.302.245-51 - João' Gomes Riteração de atividade.
- Concedo o alvará, em face
N. 4.319.153-49 - Soc. Imperial de beiro.
informações, válido até 31 ale deCom. e Representações Ltda: "Sicor." das
de 1951.
• zembro4.301926-51
_a Retifique-se o V. L. parain
- vitor dos sanCr$ 10.870,00 anuais, a partir de 1951, tosN.°
Vilar.
em face do parecer do Egrégio Con- N.°
4.303.999-51 - Imobiliária Zirselho de Contribuintes.
Ltda.
N.4.316.368-50 - Jaime Frizent. - tais
N.°
4.304.785-51 - Vicente Ferrei.
Altere-se o V. L. para Cr$ 19.200,00 de Castro
Leal.
anuais, e o C, T. para "100', a partir
N.° 4.304.786-51 - Etelvino Galeão
de 1951.
N. 4.314.210-50 - Serafim A.- Car- de Noronha. - Concedo o alvará, em
valho. - Altere-se o V. L. para face das informações.
Cr$ 18.000,00 anuais e o C. T. para N. 0 4.304.537-51 - Carlos Rocha
Manufaturas. - Indeferido, em face
"200" a partir de 1951.
N. 4.313.595-50 - Imobiliária Emí- do parecer do D. F. S.
lio Rindo Ltda. - Junte Impôsto Sin- N. o 4.309.602-50 - Casa Cardoso
de Louças e Ferragens Ltda. - Condical,
N. 4.311.616-50 - Associação do cedo o alvará, em face das informaHospital Evangélico do .Rio de Ja- ções, a título precário.
neiro. - Prove o direito de reque- N. 04.304.354-51 - Zeferino de Jerer por parte da Assodiação do Hos- sus. -- Corcedo o (avara, a titulo prepital Evangélico do Rio de Janeiro. cário, tra.banhando só e sem uso de
N. 4.304.354-51 - Zeferiuo de Je- motores.
Na) 4.329 960-50 - Silva Mesquira
sus. - Prove a locação.
N. 4.304,717-51 - Israel salinen & Cia. -"Concedo o alvará. alteranSchulz. - Junte autorização do Ser- do-se o C. .T. para '243', a partir
viço Nacional da Fiscalização da Me- de janeiro de 1951,
N. o 4.304.135-51 - Pr.feita Tavadicina.
res Gornes. - Concedo o alvará, váExpediente de 29 de março do 1951
lido até 30-6-51.
N.° 4.303.670-51 - Hayden & NasciDESPACHO DO CHEFE
mento. - Concedo o alvará, em tare
N. 4.304.824-51 - Júlio Studart de das informações, cobrando-se os amoMorais.
lamentos de (1) alteração de • ativ.N. 4.304.845-51 - Luís Jorge Can- dada.
tanheda.
N.° '4.303.044-51 - B. kConya, Junte Impasto Sin dical.
Junte assentimento de motores.
N. 4.302.420-51 - António Cid N.° 4.304.901-51 - Luis I°, dos
Lourèiro.
Santos, - Prove a locação.
N. 4.302.421-51 - António CiciLouN. 0 4.304.902-51 - Vim a) Industrial
reiro.Farmacêutica Ltda. - Faça prova
N. 4.302.422-51 - António Cid Lou- do habite-se e esclareça no recibo
reiro.
de aluguei.
Concedo o alvará com validade até N. o 4.303.9012-51 -- Dr. Alceu
31-12-51.
Correia Lage. -- Junte auto...mar:Ia
N. 4.304.160-51 -- Fábrica de Café do Serviço Nacional de Fisraazação
e Chocolate Moinho de Ouro S. A. da Medicina,
N. 4.304.012-51 - Sul América Ca- N.° 4.304)604-51 - Ernorêsa de
pitalização S. A)
Terraplanagem e Engenharia Cã/tiara
-N. 4.303.058-51 - F. Hazan,
Limitada, -- Junte assentimento saN. 4.302.740-51 - Soc. Civil de nitário.
Orientação Organização e Contabilidade.
Expediente de 31 de março
N. 4.304.227-51 - Artur Martins.
' de 1951
N. 4.318.713-50 - Mecánica. Camará
DESPACHO IDO CHEFE
Ltda.
Atenda-se.
•
N. 4.302.067-50 -- Alencar 81 Cia. - N. o 4.314.690-50 - Nicolau Materi.
Concedo o alvará, alterando-se o C. N.° 4.316.296-50 - Cia Química
T. para "200" , a partir de janeiro de Distribuidora Carlos de Brito.
N.° 4.303.462-51 - Sociedade Bra1948.
N. 4 . 301.063-51 .- Casa -alarang,ua-. sileira de imoortação e Exfrirtação
pe de Louças Ltda. - Cqncedo o al- Cibra.x Limitada.
N.° 4.303.462-51 - anzel Sussarta.
vará a- titulo precário.
'
N, 4.313.863-50 &ião Ramos. - N.° 4.303.784-51 - A. Sta vaie -ae
4tepda-se, quanto a concessão do ai- Oliveira & Irmão Ltda.
"á com a atividade de "Bar, caldo N. 0 4.303.875-51 - Rocha & Serôdio Ltda.
e cana e carutos e cigarros".
ease o V. L, para Cr$ , 6.000,00 N.° 4.304.832-51 - Josto Luis Gonçalves. - Concedo o alvará, em laJe
anuais, a partir de 1951. • . N. 4.304.847-51 -- Antônio manual das informações,
Pinto da Silva_ - Prove o alegado no - N.° 4.315.840-50 - José Crarin &
Cia. Ltda. - Concedo o alvará, em
item 19 do doe fls. 1.
N. 4.304.802-51 - Coreli Comércio das informações, -conhecendo -se os
e Representações Ltda. - Atualize o emolumentos de (I) alteração de atiRegistro de Firma, quanto ao local. vidade.

N.° 4.302.401-51 - Produtos Químicos Guarani S. A. - Concedo o
alvará, em face das informações, para comércio sem fabrico.
N. o 4.304.781-51 - Felipe Salvador João. - Junte assentimento sanitário.

Serviço de Contrôle Financeiro
Expediente de 29 de março
de 1951
DESPACHO DO CHEFE
Relação de alvarás emitidos:
Processos: \
N.° 4.30.269-51 - Heider Vilares
Lucena.
N. o 4.302.202-51 - "Plasmet" Indústria de Matérias Plásticas e Metais Ltda.
N.° 4.303.665-51 - A. Pires &
Pires.
N.° 4.304.123-51 - Emprêsa Continental -de . Representações Ltda.
N. 0 4.304.140-51 -.a Valtéreio Caldas,
N.° 4.304.289-51 - Guilherme
Chacur.
N.° 4.304.302-51 - -Escritório Adia
de Contabilidade Ltda.
Exigências:
N.° 4.300.392-51 - Vieira, Rocha
& Silva Ltda. - Av: Nelson Cardoso
n.° 1.449. - Prove o registro do alvará para 1951.
N. o 4.317.007-50 -- Manuel do
Couto Júnior & Cia. - Estrada Vicente de Carvalho n.° 602. - Prove
o registro do alvará para 1951. •
N.° 4.315.334-50 - 'Cadal" Companhia Industrial de Saoõas e Anubos - Rua Pantoja n. o 3.5, galpão.
registro Co alvará para
- Prove
N ,0 4.315.209-50 F. Pierre & Cia1951.
Ltda. - Rua Viuva Cláudio n. o 21b,
1. 0 pav., (2 salas) e 2. 0 pay . (salas).
- Prove o registro do alvará para
1951.
N. o 4.325.296-49 - Cia. Palmares
de Terrenos do Distrita Federal Rua México n. o 168, 5. 0 andar, sala
511. - Prove o registro do alvará
para 1951.
N. 0 4.309.220-50 -: Francisco d'Albuquerque - Rua Irapná, n.° 206. Prove o registro do alvará nos exercícios de 1949, 1950 e 1951.
N. o 4.319.951-50 - Raimunda Rodrigues de Sousa - Raia Marquês de
Abrantes n. o 26. - Prove o registro
do alvará para 1951.
N. o 4.329.682-49 - Wellitigton Ba r
-bosaRuSãoFrancisXver
n. 0 924. - Prove o registro do aivai' para 1951.
N. o 4.315.835-50 - Horácio L. R.
de Vasconcelos - Av. P res: Vargas
n. 0 435. 5. 0 andar, sala 504. - Prove
o registro do alvará para 1951.
2epartamento de Rendas
•

Diversas

Guias de Transmissão
de Propriedade
Expediente de 30 de março de 1951
DESPACHOS DO DIRETOR
N.° 4.505,785-49 - Pedro Marinho
da Silva. - -Cobre-se sôbre Cr$ ....
540.000,00 a taxa de 1%, paevista, no
Derreto-lei ri. 9 777, de 1946, fazendo constar da guiadde pagamento que
o adquirente goza de isenção de icapôsto de transmissão em face do que
dispõem o art 27 do Ato das Disposiçaes Constitucionais Transitórias e
o Dec. Municipal n.° 9.253-43.
N.° 4.512.180-50 - Alonso Antônio
Vicente. -- Expeça-se certificado de
isenção em face do que dispõem a
Lei ri ° 31, de 31 de outubro de 1947,
e o Derreto n° 9.085, de 1947.
N.° 4.515.140-50 - Maternidade
Casa da 1Vne Pobre. - Cobre-se sóbre Cr$ 2.900.000,00 a taxa de 1%,
prevista no Decreto-lei n.°' 9.777, de
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•1948, fazendo constar a guia de patgamento que o adquirente goza de
isenção de impôsto de transmissão,
'.em face do que dispõe o art. 31, iriciso V, letra 1), da Constituição Federal.
' N. 4.517.164-50 — JoSé Machado
Lopes. — Revalide-se, pago o imaiôsto previsto na Lei n.° 308, de 1948.
N.° 4.520.049-50 — Newton de Miranda. — Cobre-se o impôsto de
compra e venda sôbre o excesso de
Cr$ 160.000,00 e a taxa de 1 %, pre,vista no Decreto-lei n.° 9.777, de
1946, sôbre Cr$ 330.000,00, fazendo
constar da guia de pagamento que
em face do que dispõem a Lei número 50, de '7 de novembro de 1947, e o
Decreto n.° 9.086, de 1947, o adquirente está isento do impôsto de transmissão sabre Cr$ 200.000,00.
NP 4.504.311-51 — Violeta de Lourdes Manta de S. — Compareça.

Serviço de Contrôle Fiscal
1

R. D.

Expediente de 30 de março de 1951
Guias em exigência:
N.° 4.518.142-50 — Valdemiro
Costa Rosa. — Atualtse as certidões
dos 5. e 6.° Ofícios de 22 de novembro de 1150.
N.° 4.518.140-50 — Euvaldo Lira.
— Atualise as certidões dos 5.0 , e 61
Ofícios até 22-11-50.
N.° 4.505.140-50 — Tabelião 20.° Ofício. — Compareça para esclarecimentos.
N.° 4.505.980-50 — Eduardo Bartlett James e sua mulher. — Pague
no DCF, a nato de débito numero
1.037-51.

Serviço de Prepare
de Cobrança
2
R.. D..
Expediente de 29 de março de 1951
DESPACHOS DO DIRETOR
N. 4.502.'71a-51 — Ludite Nunes
da Silva -- Rua João Torquato mimero 18 -- Cr$ 70.000,00.
N.° 4.503.866-51 — Luiz- Schara —
Rua Juiz de Fora n.0 10 — Cr$
200. 000,00.
N.°.4.501.2'70-51 — Vicente João Tarantino — cessão — Cr$ 148.857,20.
N.° 4.503.893-51 — Manuel Alves
de Oliveira — Rua Feliciano Pena
n.° 37 — gr$ 13.000,00.
/ N.° 4.504.093-51 — 'solda Ferreira
cie Sousa — Avenida Menti n. 6 —
Cr$ 9.285,30.
N.° 4.504.249-51 — Salvalor Irabrosi
— cessão — Cr$ 45.300,00.
N.° 4.503.835-51 — Heitor Di Luccio — Avenida N. S. Copacabana
n. o 1.292 —
288.000,00.
N.° 4.513.047-49 — Antônio de Oliveira — Rua Matinoré n.° 409 - - Cr$
126.247,00.
N.° 4.503.892-51 — Antônio de Oliveira Branco — Rua Piriá n. 993 —
Cr$ 15.000,00.
N.° 4.503.8e7-51 — Antônio de Oliveira Branco -- Rua Piriá nP 994 —
Cr$ 12.500,00.
N. 04.301)847-51 — Joaquim Santos
Parente — Avenida Mananciais número 6 — Cr$ 22.000,00.
N.° 4.501.848-51 — Joaquim Santos Parente
Parente — Avenida .Mananciais
n.° 6 — Cr$ 22.000,00.
N.° 4.501.851-51 — Joaquim Santos Parente — Avenida Mananciais
n. 1 — Cr$ 24.000,00.
51.° 4.501.845-51 — Joaquim Santos Parente — Menida Mannanciais
n.° 8 — Cr $22.000,00.
N.° 4503.003-51 — Abram Mandelbaum — Rua Frederico Lima número 51 — Cr$ 140.090,00.
N.° 4.503.15041 — Aníbal Nabuco
Barreto -- Avenida Bartolomeu Mi- Cr$ 186.774,30.
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N.° 4.503.072-51 — Aspásia Loreto
N. 4.503.817-51 --/Vicente Noronha
de Medeiros — Praia Botafogo nú- — Cr$ 219.600,00.
mero 280 — Cr$ 195.967,70.
N. 4.503 . 816-51 — Vicente Noronha
N.° 4.501.911-51 — Ramiro Ferrei- --- Cr$ 216.000,00.
ra Vilaça — Rua Apoio n. 14 — cesN. 4.503.815-51 — Vicente Noronha
são — 2.400,00.
— Rua Tenente Vieira Sampaio, n.
N.° 4.503.706-51 — Rádio • Univar- -- Cr$ 237.600,00.
sai Sociedade Anônima — Cr$ ....
N. 4.503.814-51 — Vicente Noro.
46.000,00.
nha — Cr$ 225.800,00.
N.° 4.503.705-51 — Rádio Universal
N. 4.503.813-51 — Vicente NoroSociedade Anônima — Cr$ 34.500,00. nha
Cr$ 248.400,00.
N.° 4.503.704-51 — Rádio Universal' N.—
— Valdemar VaiSociedade Anônima — Cr$ 34.500,00. ntack4.500.791-50
—
Rua 24 de Maio, ri." ... —
N.° 4.518.251-49 — Ernprèsa Pro- Cr$ 140.000,00.
prietária e Construtora Limitada — N. 4.502.629-51 —Clóvis Costa RoCr$ 22.000,00 — Cessão Cr$ 60.000,00. drigues — Avenida Maracanã, n,
N.° 4.518.238-49 — Emprêsa Proprietária e Construtora Limitada — 1.298 — Cr$ 172.800,00.
Cr$ 22.000,00.
N. 4.502.865-51 — Fernando OtáN.° 4.518.240-49 Emprêsa Pro- vio Nogueira Guimarães — Cr$ ....
prietária e Construtora Limitada — 71.750,00.
Cr$ 22.000,00 — Cessão 80.000,00. •
N. 4.502.865; 51 — Abílio Robeiro
N. 4.518.244-49 — Emprêsa Pro- de Miranda — Rua -Visconde Silva,
prietária e Construtora Limitada — n. 93 — Cr$ 82.000,00.
Cr$ 22.000,00 — Cessão 80.009,00.
N. 4.502.863-51 — Cassiano CarN.° 4.518.240-49 — Emprêsa Pro- doso — Rua Visconde Silva, n. 93 —
prietária e Construtora Limitada — Cr$ 92.250,00.
N. 4.503.777-51 — Icov Duvid VaisCr$ 22.000,00 — Cessão 80.000,00.
N.° 4.518.247-49 — Emprêse, Pro- sman — Rua Marechal Mascarenhas
prietária e Construtora Limitada — de Morais — Cr$ 100.000,00.
N. 4.503.778-51 — Pinus Goldsmid
Cr$ 22.000,00 -- Cessão Cr$ 60.000,00.
N.° 4.518.243-49 — Emprêsa Pro- — Cr$ 100.000,00.
N. 4.503.779-51 — Maurit Roizenprietária e Construtora Limitada —
Cr$ 22.000,00 — Cessão Cr$ 60.000,00. blit — Cr$ 100.000,00.
N.° 4.518.249-49 — Ernprêsa ProN. 4.503.780-51 — Francisco Scheprietária e Construtora Limitada — chtman — Rua Marechal MascareCr$ 22.000,90 — Cessão Cr$ 60.000,a. nhas de Morais — Cr$ 100.000,00.
N. 4.518.239-49 — Empreza ProNe 4.503.781-51 — José Zuscovich
prietária e Construtora Limitada — — Cr$ 100.000,00.
Cr$ 22.000,00.
N. 4.503.782-51 — Michel Lerner —
Cessão — Cr$ 90.000,00.
100.000,00.
N. 4.518.242-49 — Empraza Pro- Cr$
N. 4.503.783-51 — José Exman —
prietária e Construtora Limitada — Cr$ 100.000,00.
Cr$ 22.000,00.
N. 4.503.774-51 — Solomon SamCessão — Cr$ 60.000,00.
N, 4.518.243-49 — Empraza Pro- sovici — Cr$ 100.000,00.
N. 4.503.776-51 — Jakob Wolf
prietária e Construtora' Limitada —
Freich — Cr$ 100.000,00.
Cr$ 22.000,00.
Max Roitberg —
N. 4.503.775-51
Cessão — Cr$ 80.000,00.
N. 4.518.245-49 — Empreza Pro- Cr$ 100.000,00.
N. 4.504.364-51 — Carlos Manoel
prietária e .Construtora Limitada —
de Araújo — Rua Maria Quitéria, n.
Cr$ 22.000,00.
Cessão -- Cr$ 100.000,00.
4'7 — orS 900.000,00.
N. 4.500.753-51 — Manoel FrancisN. 4.502.538-51 — Abel Augusto
Siqueira — Rua Costa Mendes, n. co Ortiga° de Sampaio — Retifique-se depois de pago o impôsto da
145 — Cr$ 150.000,00.
1,7,. . 502 . 290-51 - — Elisa Valioso Lei. n. 308-48.
N. 4.515.470-50 — Eugênio Seifert
Borges Carneiro Monteiro — Cr$ ...
— Adite-se depois de pago`o impôs100.000,00.
to
da Lei n. 408-48.
N. 4.514.686-50 — Manoel Lopes
Antelo — Rua Bras de Toledo, n, 5 N. 4.519.015-49 — Armando-CostaRetifique-se e revalide-se depois de
— Cr$ 60.000,00.
N. 4.503.889-51 — João Paulino da pa.go o impesto da Lei n. 308-48.
Costa e sua mulher — Cr$ ......
N. 4.502.421-51 Manoel Fernan146.000,00.
des Serra — Rua Felix Ferreira, n.
N. 4.503.607-51 — Cassiano Cardo- 264 — Cr$ 10.000,00.
so — Rua São Clemente, n. 188-13 —
Cessão — Cr$ 5.787,60.
Cr$ 320.000,00.
N. 4.503•.611-51 — Adriano Gonçal
Exigências:
ves — Rua Honório de Barros, n. 38
— Cr$ 216.000,00.
N. 4.504.126-51 — Abílio José TeiCessão — Cr$ 7.785,00.
xeira — Declare por meio de ofício
N. 4.504.121-51 — Helena Maria de cartório, o valor da compra e venHortense da silva Paranhos — Rua da, separadamente.
Rio Branco, n. -- Cr$ 208.800,09.
N. 4.504.459-51 — José Peçanha —
N. 4.504.045-51 — João jary Graú- Compareça para prestar esclarecimenna Jacomino — Rua Aimoré, n. 136 toa.
— Cr$ 180.000,00.
N. 4.504.490-51 — Doris Sefton —
N. 4.503.052-51 — Carlos Mareio
',nabo n. 3 — Retifique-se por
do Amaral -- Rua Marques de Abran- Rua
meio de ofício de cartório o objeto
— Cr$ 208.800,00.
tes, n.
da transação (direitos a escritura de
Cessão — Cr$ 98.000,00.
compra e venda) de 27-6-946.
N. 4.504.040-51 — Elmo Heitor N. 4.503.450-51 — Artur Fernan134
n.
Fernandes — Rua, Americana,
des — Declare por meio de ofício de
— Crt 28.000,00.
cartório o valor da cessão de benfeiN. 4.502.283-51 — Nelson da Silvei- torias.
ra Gomes — Rua Cardos ci de Morais
N. 4.504.510-51 — João dos Santos
ri. 365 — Cr$ 90.000,00.)
Falida — Junte o documento de proN. 4.503.999-51 — Hoszek Xermiol messa de venda.
— Rua da Alfândega, n. 309
N. 4.504.365-51 — José Camilio
Cr$ 400.000,00.
N. 4.503.003-51 — Albertina da da Silva — Apresente declaração firmada pelo cedente e transmitente esCosta Raybolt — Rua Quaré, n.
clarecendo a importância total amor1.318 — Cr$ 7.000,00.
N. 4.503.991-51 — Domêncio Ar- tizada pela transação até a presente
cangai° Giullanoti — Rua Siqueira data.
N. 4-.502.137-51 — Garibaldi Rodri— Cr$ 328.000,00.
Campos n.
N. 4.503.902-51 — Amadeu Augus- gues dos Santos e sua mulher — Jun
te declaração de obras esclarecendo
to Copelo — Cr$ 328.000,00.
N. 4.503.990-51 — Antônio de Al- o total dispendido com as obras até
a data de 23-1-951.
meida — Cr$ 308.000,00./
•
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3 — R_ D..
EXIGÊNCIA DO CHEFE
Expediente de 30 de março, de 1951.
Processos:
N. 22.320-46
M. Bar'ooza Neto
& Cia.
Pague os sêlos devidos pela
petição.
14'. 4.504.738-49 — República da
Síria — Levante a perempção, uma
vez satisfeita a exigência de 19-9-50.
N. 4.509.517-49
' Epaminondas
Justino de Assunpção Levanto a
p erempção, uma vez atualizada a documentação de isenção.
N. 4.502.680-51 — Francisco Giandalia — Compareça ao 3-R.D.
N. 4 - 01.539-51 — Carteira Hipotecária e Imobiliária do Clube Militar — Levanto a perempção ao S.V.
N. 4.501.643-50 — .Manoel Gomec
da Silva — Complete o s'élo da penem
PçãO•

N. 4.515,384-50 — Otávio Ferreira
Noval — p romovva a retificação solicitada. .
citada por meio de Ofício do Tabelião.
N. 4.509.952-50 — Darcy Sebollela
— Levanto a perempção ao S.G.T.
N. 4.510.711-50 — Salvador Lasso.
N. 4.514.037-50 — Manoel Pinto
Cardoso Neto.
N. 4.500.356-51 — Acyr Guimarães
Amarante.
N. 4.500.616-51 — Gladston Nami
Jafet — Levanto a perempção ao
S . G. T.
N. 4.509.624-49 — Companhia
Construtora e Industrial Hortêncio
Gonçalves — Levanto a perempção
ao D.O.B. rogando atualizar.
N. 4.504.043-51
Mercedes Barreta Pazo.
N. 4.504.064-51 — Mandei Heras
Birman.
N. 4.504.089-51 — Acioly Brandão
Pereira e outros.
N. 4 . 504. 349-51 - Lira Paira da
Câmara e outros.
N. 4.504.359-51 — Mariana Energina da Conceição - Satisfaça a exi.gência do S.G.T.
N. 4.509.079-50 — Sônia Ileginz.
Serpa.
N. 4.518.716-50 — Francisco Pereira Coutinho — Satisfaça a exigência do S.G.T.
ExpedienEe de 30 de março de 1951:
EXIGÊNCIA DO CHEFE DO
CALÇAMENTO
Processos:
N. 4.601.110-50 — António José
Bral — Espólio.
N. 4.627.061-50 — Luis Abreu de
Leão — Espólio.
N. 4.632.208-50 — Marcclino MarUns Filho & Cia.
N. 4.601.593-51 - Tobias Palatnik
& Irmão.
14'. 4.605.813-51 — José Maria de
Matos Neves — Espólio — Compareça para. prestar esclarecimentos.
/1. 4.612.800-49 — Teresa Agre
Pais Leme — Espólio.
N. 4.636.540-50 — Ana Sallum. •
N. 4.631.250-50 — Ana Sallum.
N. 4.618.524-50 — Jonatas Nunes•
Pereira./
N. 4.601.629-51 — Antero d'Ainield“
Matos — 'Pague débito de calçnrrymto.
N. 4.603.940-51 — José de Silveira
— Espólio. — Compareça para prestar
esclarecimentos a localização do brió-
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N.° 4.422.265-51 - AxnâncloA. de N. 4.750.538-51 - Inventarlante
Carvalho. - Compareça para pres- do espólio de João Raimundo Pereiral
Expediente de 2 de abril de 1951 tar esclarecimentos referentes a loca- da Silva.
DESPACHO DO DIRETOR
N.° 4.750.544-51 - Inventarlarite{
lização do imóvel. •
DESPACHO DO DIRETOR,
Dia 26 de março de 1951
do espolio de Mamede Pereira Bar-1
'Vítor Paulo de Oliveira - Processo N.° 4.412.488-50 (cap. pelo núServiço de Correspondência bosa.
N.° 4.750.551-51 - Inventariantel
n.° 4.800.837-51. - Aceite-se, em mero 4.401.698-49). - Carlos DominEXIGÊNCIAS DO CHEFE DO 4 P.M. do espólio de Tiago dos Santos Se- 1
g ues.
termos.
ale..c,
N.° 4.421.739-51 - Cláudio Luiz N. 4.415.912-50 - Gercino B. da d N
Dia 27 de março de 1951
4.750,618-51 - Inventariantei
Pinto e outros.
- Cumpra o exigido em. 7 de bio• espólio
lio de Ludovina Jacinta Roma.'
Restituam-se mediante recibo. Silva.
Banco da Prefeitura do Distrito Feagaisto, de 1950.
N.°
4.750.708-51
Inventariante,
deral - Processo ri. 4.800.848-51. - N.° 4.416.904-50 - Sebastião RibeiN.° 4.422.688-51 (cap. pelo número do espólio de Lúcia Sumar
ro. - Nada há que deferir, tendo em 4.422.258-51)
da silva.;
Aceite-se, em termos.
- Tereza da Costa Car- N.° 4.750.727-51 - Inventariante
vista
não
ser
o
imóvel
P.
M.
Angenor. Moreira Alves - Processo
valho. - Cumpra, integralmente, o do espólio de Olga dos Santos.
N.°
4.407.957-50
Fremira°
do
n.° 4.800.832-51. - Aceite-se, em terexigido em 14-3-51.
Espirito Santo Neto. - Deferido.
N . o 4.750.988-51 - Inventari ante
mos.
N.° 4.422.691-51 - José IJobim.
N.°
4.422.533-51
António
Alves.
de Jacó Hazan.
Prolar S. A. - Processo número
N.° 4.421.980-51. - Lopo de C. Coe- doN.espólio
--Certifique-se
em
termos.
0 4.750.989-51 - Inven tarl ante
4.800.854-51. - Aceite-se, em terlho
e
outro.
N. 4.421.677-51 - Manuel Sais.
espólio de José Luis Peranzz3tta.
mos.
N.° 4.422.552-51 - Pedro P. de doN.°
4.751.056-51 - Inventariante,
Prolar S. A. - Processo número N.° 4.421.827-51 - Amélia P. Ca- Moura.
do espólio de Constantino Gonçalves'
4.800.855-51. - Aceite-se, em ter- tola.
04.422.553-51
N.
Elsie
L.
PaN.° 4.422.036-51.
da Silve.
:nos.
checo.
Augusto P. S. de Sousa Filho.
- Requeiram o pagamento de lau- N.° 4.751.059-51 Inventariante
DESPACHO po CHEFE DO 4 TS - Lare-se.
do espólio de José Joaquim de OliN.° 4.422.404-51-- Vicente L. Ruiz. dêmio, com firma reconhecida.
Dia 26 de março de 1951
veira Segundo.
- Cobre-se.
N.° 4.751.186-51 - Inventarianta
Casa Santa Inês - Processo númeDepartamento
do espólio de Francisco èe Assis Vilas
ro 4.800.788-51. - Compareça.
.
Serviço de Registro
do Conlencioso Fiscal
Boas Santos.
e Tombamento
Expediente de 31 de março
DESPACHOS DO DIRETOR
N.° 4.760.497-51 - Inventariante
de 1951
do espólio de Feliciano Pena Chaves.
EXIGÊNCIAS DO CHEFE DO 1P.M.
Dia 25 de março de 1951
- Forneçam a este 4-CF, à rua da
DESPACHO DO DIRETOR •
N. C4418273-50 - I. A . P . C . Banco da Prefeitura do Distrito
Alfândega n. 0 42, 3.0 andar, o núeoederal S. A. - Processo número Compareça, a fim de assinar carta N.° 4.751.336-51 -- Inventariante mero da inscrição dos imóveis invendo espólio de Damasceno Welly.
4.800.849-51. - Aceite-se, em ter- de aforamento.
tariados.
N. 04.417.105-50 -- Carlos P. GonMOS.
14
çalves. -• Cumpra o despacho de
DESPACHO DO CHEFE DO 4 TS do corrente mês.
N.° 4.422.033-51 - Angelo de A. J.
Dia 28 de março de 1951
Sertório. - Retifique a guia de transConstrutora- L. Quattroni Sociedade missão quanto a localização do imóAnônima - Processo n.° 4.800.863, vel.
' N. 4.411.951-50 - Esp. de CustóFelisberto Cândido Eueno Brandão
de 1951. - Compareça.
Serviço de Expediente
dio Galindo. - Compareça apresen- Médico cl. "M" mat. n. 1.847.
tando os selos devidos pela revalidaExpediente de 2 de abril de 1951.
Prazo da licença: 3 meses.
DESPACHO DO DIRETOR
ção de alvará.
Período da licença: 1 de dezembro
ATOS
DO
SECRETARIO
GERAL
Dia 30 de março de 1951
N.° 4.422.032-51 - Angelo de A. J.
de 1951 à 28 de fevereiro de 1952.
- Retifique-se a guia de
Dia 26 de março de 1951.
Período que serviu de base à conCasa Bancária Loyd Português Li- Sertório.
cessão da licença: 15 de setembro de
mitada - Processe n. o 4.800.857-51. transmissão quanto a localização do
Ordem
de
serviço
ri.
7:
a 10 - de setembro de 1949. •
- Autorizo, nos termos do art. 4.° imóvel.
O Secretário Geral de &Me e As- 1934
N.° 4.419.751-50 - Vasco C. Menta sistência,
Altamiro Cardoso Guimarães (Prodo Decreto n.° 10.187, de 18 de feve- - Complete
considerando que, nas ofi- cesso
as
certidões
negativas
6.010.633-51). - 1. Aprovo. 2.
reiro de 1950.
de Obras e
expedidas pelos distribuidores dos 5.4 cinas do Departamento
é feita a recuperação de Publique-se.
DESPACHOS DO CHEFE DO 4 TE e 6.0 Of. fazendo constar das mesmas Instalações,
de Licença-prêmio organizao material permanente, tido como Escala
o período de 13 a za de março do cor- todo
de acôrdo com ais artigos 8 o e 9..1
Dia 30 de setembro de 1951
imprestável ou fora de use nas diver- da
rente ano, tendo em vista os arquiva- sas
do
Decreto
n. 10.150 de 23 de janeidependências desta Secretaria ro de 1950 do
A. Ferreira & Leandro Liinitada - mento do processo.
Exmo. Sr. Prefeito.
Geral,
Processo n.o 4.800.902-51. - Compa- N.° 4.418.878-50 - Renato M. Jun- Resolve no superior interesse da Altamiro, Cardoso Guimarães queira. - Averbe à margem da economia municipal, determinar que Contínuo classe "H"
mat 39.753.
reça.
Prazo da licença: 6 meses.
Carlos Carneiro & Companhia - transcrição no R.G.I. 5. Of. L. 3-A3 nenhuma
concorrênciaou
tomada
de
Processo n. 4.800.824-51. -- Compa- fls. 57 n.° 16.274, a fração que pos- preços para aquisição de material per- Período da licença: 1-4-1951 a 30,
sue no terraço do Edifício em causa. manente seja efetuado sem a prévia de setembro de 1951.
reça.
N.° 4.415.424-50 - .Aloisio Ham- verificação da existência de material Período que serviu de base à concessão da licença: 21-11-1940 a 18 de
merli.
no Departamento de Obras novembro
Departamento de Contabffidade N.° 4.416.388-50 - Esp. de Bal.- recuperado
de 1950.
e Instalações.
bina M. Carneiro.
Por
êsse
fina
os
pedidos
de
abertura
Dia
29
de março de 1951.
Expediente de 29 de março de 1951 N.. °4.419.402-50 - Júlio B. Círio de concorrência ou tomada de preços,
Metalúrgica
Teixeira Ltda. (FreFilho.
procedentes das diversas dependên- cesso 6.012.425-311
- Retirem os alvarás.
Mantenho a
DESPACHO DO DIRETOR
cias
da
S.G.S.
deverão
ser
encaN.° 4.422.670-50 - José P. Car- minhados à &missão de 'Aquisição multa.
RariatICAÇÀO
Companhia Nacional de Explosivos neiro.
de Material por interrnéalo do Gabide Segurança - Processo número N. 04.422.668-50 - Companhia Pre- nete do Secretario Gerei, que se in- No Diário Oficial de 31 de março de
dial Ferreira Guimarães.
4.100.242-61.
cumbirá da referida verificação, ouvi- fls. 3.330.
Processo núme- N. 4.422.686-51 - Adelaide H. da do o Departamento de Obras e Insta- 1951
}Candi & Reich
Rilha de gratificação devidamente
Paixão.
ro 4.421.772-51.
lações.
autorizada pelo Exmo. Sr. Prefeito;
- Compareça para levantar o de- - Requeiram carta de aforamen- DESPACHOS 1)0 SECRETARIO no Oficio n. 1.098 de 15 de março de
to.
pósito.
1951, desta Secretaria Geral, referenGERAL
Bernardo Monteverde - 'Processo , N.° 4.417.826-50 - Pedro Gouvela
te aos servidores que, no DepartamenDia 28 de março de _ 1951. e/
Filho. - Compareça com urgência.
n.° 6.042.125-51.
to de Tuberculose, prestaram serviCompanhia Construtora e Técnica
Nestor Batista Bueno (Processo nú- ços extraordinários fora das horas de
Koteca. S. A. - Processo número
mero 1.045.323-50). - 1. Aprovo. 2. expediente, durante o mês de fevereiServiço
de
Administração
mero 7.700.420-51.
Publique-se.
ro de 1951. - (Verba 610- Código
e Obras
Companhia Itatiaia- de Construções
Escala de Licença-prêmio organiza- 198.1) .
Gerais - Processo n.° 7.705.596-51. EXIGÊNCIAS DO CHEFE DO 2 P.M. da de acôrdo com os artigos' 8.° e 9.°
Onde se lê:
Empresa Técnica de Engenharia
do Decreto n. 10.150 da 23 de janei- José Rodrigues Chavse.
Limitada - Processo n.° 7.626.258, N.° 4.422.379-51 - Mário Augusto ro de 1950, do Exma. Sr. Prefeito e
Leia-se:
Madeira. Compareça para escla- da Lei Federal n. 283 de 24 de maio José Roclrigues Chaves.
de 1951.
N. Rodrigues S. A. Construções recimentos ,relativos as dimensões do de 1948.
Nestor Batista Bueno - Servente Departamento de Assistência
- Engenharia - Processo número imóvel.
N.° 4.411.005-50 - Máxima Antu- el. "D" - mat. ri. 232.124.
7.321.069-51.
Sociedade de Instalaçõed Técnicas nes, Garcia. - Compareça para fixar Prazo da licença: 6 meses.
Hospitalar
Limitada -- Processe n.° 6.011.805, dia .e hora para a medição do imóvel - Período da licença: 2-4 a 2-10-1951.
Serviço
de
Correspondência
em causa.
Período que serviu de base à conde 1951.
N. 04.422.039-51 - Joaquim A. Pes- cessão da licença: 1-1-1935 a 29 de
- Autorizo, em termos
ATOS DO DIRETOR
Cereais Santos Martins Limitada tana. - Explique as divergências en- dezembro de 1944.
- Processo n.° 3401.906-51. -- Sim, tre as dimensões constantes do título Felisberto Cândido Bueno Brandão
Dia 29 de março de 1951
(Proc. 1.055.181-50) - 1. Aprovo. 2.
e as encontradas no local.
em termos.
Designações:
N.° 7.634.867-50 -- Vitalina Estues Publique-se.
Para. o H. P. Ernesto (núcleo nú.
EXIGÊNCIA DO C.1~2 DO 1CB de Assis Schneider. - Compareça Escala de Licença-prêmio organiza6.661) do trabalhador diarista,
Bernardo -Monteverde - Processo munido do croquis da vistoria judi- da de acôrdo cora os artigos 8.° e 9.° mero
referência B - Juarez Alves Godinho
do
Decreto
n.
10.159
de
23
de
janeicial
que
deu
origem
a
retificação
de
para
pareça
n. 6.008.752-51. - Com
ro de 1950 do Exmo. Sr. Prefeito. - mat. 60.777. (Ato de 28-3-51).
medidas.
esclarecimentos.

Departamento do Tesouro

Departamento do Patrimônio

SECRETARIA GERAL DE
SAÚDE E ASSISTÊNCIA

•
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N. 6.012.964-51 ' Rua Teófilo
N. 6.011.006-51 - - Rua Leandro
PORTARIA DE REPREENSÃO
Para o H. G. M. Couto '(núcleo
Otoni, 113-A - parte da loja. - Martins, 65 - sobrado -- sala frente.
4.662) do médico classe L - Jesse
De Ordem do Senhor Doutor Diretor Idem.
- Cumpra as exigências.
Randolfo Carvalho de Paiva - matri- do Departamento de Assistência HosN. 6.013a449-51 -- Rua Ouvidor, '15 N. 6.013.127-51 -- Rua Uruguaia-.
cula 53.425.
0
pitalar e de acõrdo com o Decreto-lei - 1. andar - salas 1 - 3 - 5e 7. na, 86 - 8.° andar '-"='• sala 820.
/dem.
n. 3.770, art. 227, de 28 de outubro de - Idem.
Remoção:
N. 6.013.435-51 - Rua Carmo, 5 - N. 6.013.143-51 - Rua Rosário, 142
1941,resolve,
resolve levando em conta os anDo H. G, M. Couto "(núcleo
4.°
andar
parte
sala
14.Idem.
2.° andar - parte sala frente.
repreender o
tecedentes
mero 4.662) para o H. O. .P. Socorro Guardavida
N. 6.013.301-51 - .AV. Rio '6ranco, Idem.
Ref.
C
Sebastião
Sousa
, (núcleo 3.660) do enf. classe G - Ju- dos Santos - matr. 61.082, por falta 117 - 2.° andar - sala 212. - Idem.
N. 6.013.478-51 - Rua Barão de
N. 6.012.896-51 - Rua Senhor dos S. Félix, 121-- loja. - Idem.
rema de Abreu Lima - mat. 11.885.:
de atenção ao serviço, verificada às Passos, 278 - 1.-° andar todo. N. 6.013.482-51 - Rua São José,
•
Apresentação:
18,40 no dia 15 do corrente, no Pôsto Idem.
63 - 1.° andar - sala 3. - Idem.
N. 6.012.789-51 - Rua Buenos Ai- N. 6.012.211-51 - Rua do Rosário,
A 29 do corrente, ao 10 AH (núcleo 2 1/2.
res, 90 - 5. 0 andar - arte sala 507. 99 - parte do 5. 0 andar. - Indeferi1.661) do Diretor de Estab. pd. NC
- Idem.
do em virtude jlo local Indicado estar
- Valdir de Azevedo Franco - maQuarto Grupo de Distritos
N. 6.012.865-51 - Rua Visconde de ocupado por outra firma comercial.
tricula 19.523.
0
Inhauma,
134
1.
%Mi
a
r
parte-n=N. 6.007.842-51 - Praça Monte
de Higiene Alimentar
1a 222. - Idem.
Castelo, 18 - L° andar - Deferido
Remoções:
em
face do meu despacho de 16 de
N. 6.012.895-51 --Av. Rio Bran- março
DESPACHOS DA CHEFIA
Do H.G.P. Socorro (núcleo 3.660)
de 1951.
co,
99
parte'
frente
do
13.°
andar.
Despacho de 29 de março de 1951.
para o H. G. C. Chagas (núcleo núDias 28 - 29 ' - 3-3-1951
- Idem:
6.013.110-51 Rua Conceição,
mero 9.662) do trabalhador referência
N. 6.013144-51 -- Av. Franklin 31N.- 4.°
N. 6.012.344 - Rua Aquidab'ã núandar -.salas 405 e 406. D - Sebastião.,,Figueiredo -- matricula
"
R
oosevelt,
137
12.°
andar
sala
Em condições sanitárias funciona44.793, e do trabalhador diarista refe- mero 621-A. - Cancelo o auto de in- 1.202.-- Idem.
Certifique-se.
N. 6.013.208-51 - Avenida Presi- mento.
rência B - Antônio Dias 'de Andrade fração.
N. 6.013.733-51 -- Rua Ouvidor,
N. 6.014.037 - Rua. Clarimundà "de dente Vargas, 446 - 14. 0 andar - mat. 67.113, e déste para aquele,
112 loja - Idem.
do trabalhador referência D - Aureli- Melo 1.120. -- Compareça para escla- 'gr. 1.404.- parte sala A. --- Idem.
N. 6.013.846-51 - Av. Erasmo a
N. 6.012.994-51 Rua Alfândega, Braga;
no Teles dos Santos - mat. 56.535 e recimento.
N. 6.014.271 - Rua Barão de Bom 355 - 1. 0 andar - salas 1 e 2. - - Idem.255 - 8.° andar - sala 802.
do telefonista padrão E - Alvaro de
Idem.
Retiro n. 307. - Provg.ar,sucessão.
6.013.812-51 - Ar. Rio Branco
Almeida Barros - mat. 1.781.:
N. 6.012.963-51 - Rua Carmo,, 6 81N.6.°
N. 6.014.044 -- Rua Crarimundo de
pavimento -- sala 603. 0
3.
andar
parteaala,
302.
Despachos:
Melo n. 45. - Indeferido.
Idem.
Idem
N. 6.014.272 - 'Estrada Marechal
- Rua 7 de SeBenjamin Cristóvão de Pinho N. 6.013.151-51 - Ar. Graça Ara- N. 6.013.233-51
170 - 1. 0 andar -sala 1.
Prove a sucessão.
nha, 19 -10.° andar a- gr. 1.001 - -tembro,
(proc. 6.014.783-51). - Compareça. Rangel n. 616.
Idem. •
N. 6.012.859 - Avenida João Ri- parte sala Idem.
Elmano Moreira Brandão - (proN. 6.013.977-51 - Rua Manuel de
N. 6.013.549-51 - Av. Presidente Carvalho,
cesso 6.014.016-51) - José Macio Pe- beiro n. 76. - Apresente o alvará de
Vargas, 435 - 15.° andar -a sala nú- te. - Idem.16 - salas 44 a 4T-- parreira Lima - (proc. 6.014.017-51) - localização.
N. 6.012.497 - Rua Filgueiras Lima mero 1.504-A. - Idem.
Arnaldo Ferreira - (proc. 6.014.018
N. 6.013.978-51 - Rua Manoel de
n.
123. - Indeferido.
N. 6.013.249-51 - Rua México, 41 Carvalho, 16 - salas 44 a 47. de 1951) I - Indeferido, por falta de
N. 6.013.775 - Rua Domingos Frei- - 7. 0 andar - grupo de salas 705. - Idem.
vaga. II Arquive-se,
Idem.
N. 6.013.3136-51 - Rua México, 16
Alberto Pereira Lima Vilhena - re n. 53-A. - Indeferido.
N. 6.012.731 - Rua Miranda Vale
N. 6.013.261-51 - Av. Erasmo Bra- loja - Idein.
'(proc. 6.013.675-51). - Concedo 90
ga, 255 -.12. 0 andar - gr. 1.204 - N. 6.013.515-51 - Av. Presidente
dias de estágio, no H. G. R. Faria n. 325. - Apresente provas da lega- sala B. - Idem.
Vargas, 3.373. - Facilite a visita.
lidade.
- Cl. Cirúrgica (novo estágio).
N. 6.013.255-51 - Rua Senador N. 6.013.262-51 - Rua 7 de SeN. 6.013.167 - Avenida João RiSilvio França Mendonça - (procesDantas, 25 - sala 203. -- Idem.
tembro, 38 - 2.° andar -.- Idem.
so 6.013.459-51). - Concedo 90 dias beiro n. 142-A. - Pode funcionar..
N. 6.013.296-51 - Estação Pedro N. 6.013.270-51 - Rua Santana, 124
N.
6.013.224
Rua
Padre
GenuáII
ioja7
subsolo
(Edifício
Esletra
B e E. - Idem.
de estágio, no H. G. C. Chagas rio n. 116. - Pode adicionar. ,
trada de Ferro* Central do Brasil) -. N. 6 .013. 953-51 - Trav. Ouvidor,
Cl. Obstétrica.
N. 6.013.225 - Estrada Velha da Idem.
17 - loja e 2.° pavimento. - IndiBolivar Carneiro - "(proc. 6.013.363
N. 6.013.297-51 - Av. Almirante que local exato.
de 1951). - Concedo 90 dias de es- Pavuna n. 840-A. - Pode adicionar.
N. 6.013.222 - Estrada Velha da Barroso, 72, - 13.° andar - ala
N. 6.013.052-51 - Av. Rio Brantágio, no H. G. C. Chagas - Cl. Cico, 137 - salas 217 - 218 - 219 e
Pavuna n. 1.086. - Pode funcionar. 1.303. - Idem.
rúrgica.
N. 6.013.495-51 - Rua Visa. 220. - Idem. .
N. 6.011.974 - Rua Ibiapaba núHilton Pinheiro - (proc. 6.013.475
Inhauma, 134 - 16.° andar - saia N. 6.012.721-51 - Av. Graça Arade 1951). - Concedo 90 dias de está- mero 7-1 - Pode funcionar, certifi- 1.615. - Idem.
nha, 19 - 11. 0 andar - gr. 1.001. gio, no 1-1. G. C. Chagas Serviço que-se.
N. 6.013.496-51 - Rua Lavradio, Idem.
N.
6.011.975
Rua
Ibiapaba
nú0
180
4.
andar
sala
402.
N. 6.013.068-51 - Av. Pres. Varde Pronto Socorro.
N. 6.013.497-51 - Rua União, 16 -- gas, 3.373, loja. - Nada há que deIsaura Coutinho de Siqueira - (pro- mero 74 - 2° loja. - Pode funcionar
certifique-se.
parte
loja.
Idem.
ferir
em virtude da resolução 6, de
cesso 6.013.547-51). - Concedo 90
N. 6.014.649 - Rua Domingos LoN. 6.013.818-51 - Rua Buenos 2 de março de 1945.
dias de estágio, no H. G. C. Chagas
Aires, 241 - sobrado - parte sala 2.
pes n. 237. - Atenda-se.
N. 6.013.805-51 Av. Mem de
- Serviço de Enfermagem.
Sá, 291 - 1. 0 e 2. 0 andares. - ProN. 6.014.666 - Avenida 29 de Ou- - Idem.
Alda Ferreira Campos - (processo tubro
N. 6.013.819-51 - Av. Erasmo ve o que alega.
ri. 10.305. - Atenda-se.
5.013.439-51). - Concedo 90 dias.de
227
13.° andar - gr. ..
N. 1.032-51 - Rua Pedro Ernesto,
-6.011.604 - Rua Bororó núme- Braga,
-:stágio. no H. G. M. Conto, Serviço ro N.
1.301. 107-D. - indeferido em face na con115.
Pode
adicionar.
certifique-se.
N.
6.013.798-51
Rua
Candelária,
fissão da infração. Lavre-se a multa
le Enfermage:n.
N. 6.014.244 - Rualfrancisco Fra- -9 - 6.° andar - salas 605 - 605-Z - na
importância silaiima.
Francisco Valter de Almeida Costa
goso;
n.
47.
Atenda-se.
605-B
e
513.
detn.
I
N. 1.152-51 - Rua 7 de Setembro,
- (proc. 6.012.498-51).--- Concedo
6.013.534 - Rua Dr. Garnier
N. 6.013.622-51 - Rua Constitui- 65-A - loja. - Indefertdo em face
10 dias de estágio. no 11. D. P. Wer- n. N.
871. - Pode funcionar, certifique-se. ção, 10 -. parte' da loja. - Idem.
da informação do serviço competente.
ieck - Serviço de Pronto Socorro.
Av. Presidente Lavre-se a multa ra impott-ncia
N. 6.013.017-51
N. 6.012.368 - Rua Basilio de Brito
0
sala nú- média.
n. 305 - 2" loja. - Pode funcionar, Vargas, 446 - 13. andar
Serviço de Salvamento
mero 1.305-A. - Facilite a v isita.
N. 6.012.723-51 .- Rua Riachuelo,
certifioue-re.
- loja. - Indeferido etn fane da
N. 6.013.129 - Avenida Miriti núN. 6.013.035-51 - Av. Pres. Var- 35
PORTARIA DE REPREENSÀO
informação do serviço competente.
gas, 446, - 13.° andar - gr. 1.306 - Lavre-se
mero 2.945. - Indeferido.
a multa na importância. De ordem do Senhor Diretor do DeN. 6.014.407 - Avenida Amaro Ca- saia B. - Idem.
média.
aartamento de Assistência Hospitalar e valcante_ 11
N.
6.013.441-51
Praça
Monte
. 1. 923-A - Indeferido
le acôrcio com o Decreto-lei n. 3.770.
N. 6.013.222 - Praça Botafogo nú- Castbelo, 18 sobrado. - Indique local
3rt. 227, de 28 de outubro de 1941, mero 18, - Pode funcionar, certifi- exato.
Distrito Sanitário n.°
N. 5.013.368-51 - Rua São José,
'esolve, levando em conta os antece- que-se.
50
sala
1.302.
Idem.
DESPACHOS DO CHEFE
dentes funcionais, repreender o GuardaN. 6.013.367-51 - Rua Mayrink
dda-Ref. C - Áureo Barreto cie Melo
Dia
13 de março de 1951
Veiga, 28 - 1.° andar - sala 3. Distrito Sanitário n.
- matç. 61.473. por falta de atenção
Idem.
Processos:
to serviço, verificada às 18.30 do dia
N. 6.013.050-51 - Rua Costa FerDespacho de 28 de março de 1951.
Leda Guimarães da Silva - Rua
15 do - corrente, no Pôsto 5.
reira, 16-A. - Idem.
N. 6.012.962-51 - Rua México, 21 Senador Munia Freire n.° 50, casa 1.
N. 1.241 (6.012.494-51) - Rua S.
Pf)RTARIA DE REPREENSÃO
- 6. 0 andar - grupo 601-13. - Idem. - Arquive-se o têrmo de intimação
Bento, 9 - 1. 0 andar - sala 2.
N. 6.013.072-51 - Rua México, 41, n° 39.
De ordem do Senhor Doutor Diretor Em condições sanitárias de funcionaparte 1 sala do gr. 1.07. - Idem.
do Departamento de Assistência Hos- mento. Certifique-se.
Dia 14 de março de '1951
N. 6.012.714-51 - Av. 13 de Maio, N. 6.013.098-51 _ Rua Pedro Pripitalar e de acôrdo com o Decreto-lei
44
loja
fundos.
Hugo
Silva - Rua Visconde Santa
meiro,
andar
parte
sala
2.05.
0
23
20.
de 1941. resolve, leva:leit. em conta os
N. 6.012.961-51 -- Rua Miguel Isabel, terreno entre os números 55
n. 3,770, art. 227. de 28 de outubro - Idem.
N. 6.012.715-51 - Rua México, 3 Couto, 27 - 7.° andar - sala 701. - e 55. - Cancele-se o auto de infraantecedentes funcionais, repreender o
ção n.0 22.
17.° andar - sala 1.704 --t parte: Idem. .
Guarda-rida Ref. D - Ademar de Al- -- Idem.
N. 6.013.451-51 - Av. Pres. \VilRequerimentos:
meida - matr. 8.585. por falta de atenN. 6.012.761-51 - Av. Rio Bran- sori 194 - fundos da loja. - Idem.
N. 6.013.455-51 - Rua Alfándega,
ção ao serviço, verificada às 18.40 ho- co, 151 - 2.° andar - sala 211.
N. 78 - Silvério Realrigues - Etsia
73 sobrado - parte da sala. - Idem. Barão de35-̀..‘•evialta n.° 827. ras do dia 15 do corrente,no Ptisto 2 12. Idem..
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Reclamação:
incha porta. Em condições sanitárias de funcionamento. Certifique-se. N.o 108 — José Francisco Saldanha — Rua Cavanieiras n.° 124. —
. Dia 16 de março de 1951
N.O 99 — Manuel Joaquim Gonçal- Intime-se.
ves — Rua Petrocochino n.o 51-C. —
Processos:
Concedo 30 clkas de prazo.
o3J'o
Loureiro — Rua Leopomo núProcesso:
mero 287, casas 1 a 14. — Arquive..
Antônio Franco — Avenida 28 de se o térmo de intimação número 89,
Setembro n.° 280, fundos. — Arqui- de 1950.
ve-se o têrrno de intimação h.° 33.
João Dias da Costa — Rua Conselheiro Paranaguá n. o 49, casas 1,
Dia 17 cie Março de 1951
2 e 3. — Arquive-se o auto de infraRequerimentos:
ção n.° 24 e têrmo de intimação núeao 64 — Maria da Glória Boaven- mero 27.
tura — Rua Paula Brito ni:unero 656,
, Dia 28 de março de 1951
casa 4, sala da frente. — Sala da
frente. Em condições sanitárias de
Requerimentos:
funcionamento. Certifique-se.
N. 98 — Américo Lopes — Ave- N. 107 — N. Reis -- Avenida 28
nida, 28 de Setembro 11.0 294, fundos.
de Setembro n.° 29-A, loja. — Cance— Facilite a visita.
N.° 192 — Emile Maksond — Rua le-se o auto de infração n.° 25.
N.° 110 — N. Reis — Avenida 28
Barão de Itaipu ns.° 11-13. — Com
de Setembro n.° 29-A, loja. — Loja.
cedo sessenta dias de prazo.
Em condições sanitárias de-funcionaReclamação:
mento ., Certifique-se.
N.° 75 — Mias Jorge Derani — Rua
Antônio Salema n.° 60. — Intime-se.
Distrito Sanitário n.° 11
Processo.
Manuel Ferreira — Rua Conselhei- DESPACHOS EXARADOS PELO
ro Paranaguá n.° 67, casas 7 e 8. —
CHEFE
Arquive-se o têrmo de intimação número 61. Intime-se de acôrdo com o
Dia 28 de março de 1951
informação da P. Sanitária.
Rua João Rêgo n.° 188 — AguarcteDia 19 de março de 1951
se por 60 dias.
Rua João Rêgo, casas I e II núProcessos:
mero 188. — Aguarde-se por 60 dias.
Adelina -Nunes — Rua Maria Amália n. 783, casa 2. — Arquive-se.
Requerimentos:
k Domingos Fernandes da Rocha. —
Rua Maria Amália, casa 1. —
N.° 106 — Rua Bittencourt Sampaio
ve-se.
11. 0 150 — Em condições sanitárias de
Manuel José da Silveira — Rua Ma- funcionamento, de acôtelo com o desria Amália n.° '787. — Arquive-se.
pacho do Sr. Diretor do D.H.S. —
Certifique-se.\
Dia 20 de março de 1951
N.° 271 — Rua Júlio Ribeiro n. o 406
— Aprovo a fossa — Certifique-se.
Requerimentos:
Avenida Bruxelas n.0_116
N.° 105 — Ester Meireles — Rua N.° 262 —
a fossa. Certifique-se.
Barão de São Francisco n.° 473 (pré- —Aprovo
N.° 297 —Rua Magalhães Correia
dio). — Concedo 60 dias de prazo.
297 — Rua Magalhães Correia
N.° 106 — Renato Metia Angelo n.°N.o45.
— Cumpra as exigências.
Congolani — Rua, Uruguai n.° 137,
1. 0 andar. — Certifique-se o que consDia 30 de março cie1951
tar.
Processo:
Requerimentos:
Maria Danes Pigliasco — Rua Ges- N.o 1.477 — Avenida Teixeira de
tão Penalva n. 16 Arquive-se o Castro n.° 127. — Em condições satérmo de intimação n.° 99-50.
nitárias de funcionamento. Certifique-se.
Reclamações:
.
54 — Avenida Brasil 11.° 14.001
N.° 100 — José de Almeida Cavai- —N.°
Aprovo a fossa. Certifique-se.
calti — Praça Malvinqn Reis número N.°
255 — Rua Japegá ri.° 9. —
38, térreo. — Intime-se,
a fossa. Certifique-se.
N.° 71 — Carlos Guimarães de Aprovo
eelamação n.° 301 — Rua
Matos —.Rua Leopoldo n.° 359. — In- Ferreira
n.° 29-A — Intime-se.
time-se.
Requerimento 237 — Rua Alguidar
ri.°
56.
—
Intime-se.
Dia 24 de março de 1951
Reclamação n.° 298 — Rua Lisboa
Requerimentos:
n.o 144 — Intime-se.
Requerimento n.° 305 — Rua CleN. 94 --- Editira Dois IrmãosLi
menceau n.° 33 — Cumpra as eximitada — Rua Senador Nabuco
mero 12, parte. — Em condições sa- gências.
nitárias de funcionamento. Certifi- N.° 94 — Rua José Lopes ri.° 144 —
Em condições sanitárias de fulisionaque-se.
—
N. 1í3 — C. J. Pinhas C. S. Leal mento. — Certifique-se.
— Rua Major Avila n.o 103, 2.° loja.
Dia 2 cie abril de 1951
— Segunda loja. Em condições sanitárias de •funcionamento. CertifiRequerimentos:
que-se.
N. 0104. — Paulo 'Alberto Cabanas N.° 305 — Rua Luis Câmara
n.0 360
— Rua Petrocochino n.o 37-A. — — Satisfaça a exigência.
Cumpra as exigências.
N.°
306
—
Rua
Sebastião
de
CarN.° 101 — Antônio Suzarte Maciel
n.° 31. — Complete a instala- Rua Baltazar Silvetra n. 0 67, sala valho
da fossa.
da frente. — Sala da frente. Em ção
N.° 309 — Rua Guaporé esquina de
condições sanitárias de funcionamen- Surui
— Cumpra a exigência.
to. Certifique -soa
N.° 310 — Rua Orojó
46. —
Cumpra a exigência.
Dia 27 de. março de 1951
N.° 313 — Rua João Rêgo n.° 71-13
Requerimento:
— Facilite a, Visita.
N. 109 — Uruguai Tenis Clube — N.° 314 — Rua Grauna n.o 282. —
Rua Maxwell n.° 409. — Terreno. Em, Abra a fossa para exame,
N.° 210 — Rua Apta n.° 135. —
to. Certifique-se,
condicões sanitárias de funeionamen- Aprovo a fossa. Certifique-se.

Abril de 1951

SECRETARIA GERAL DE
VIAÇÃO E OBRAS
Henrique Rebelo de Vasconcelos
5.000,00
Jorge Leal Burlamaqui
5 . 000,00
Expediente de 31 de março
Djalma Ferreira, Alves
de 1951
Meia
5.000,00
Alberto Rodrigues da
BOLETIM N.° 60
5.000,00
Costa
DESPACHOS DO SECRETARIO
António Augusto Joaquim
GERAL
6 .000,00
Moreira
NA COMISSÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
45.090,00
Total
Sociedade Algodoeira c.o Nordeste
Processo
número
Brasileiro S. A:
(Importa a presente folha cai qua7.070.585-51.
renta e cinco mil cruzeiros).
— Deferido.
Em 2 de abril de 1951. — Josué do
Danckaert & Cia. Ltda. — Proces- Espírito Santo — Matricula n. 46.135.
so número 7.070.582-51.
Visto — Edwaldo Moreira de Vascon— Deferido.
celos — Secretário ala C. E. P. M.
Companhia Importadora de Máquinas — Processo n. 7.070.591-51,
Fólha de gratificação "pro-labore",
— Deferido.
dos funcionários designados para ser' Quimbrasil — Química Industrial virem junto à Comissão Executiva
Brasileira S. A. — Processo numero do Projeto Metropolitana, na impor7.070.584-51.
tância de Cr$ 25.900,00 (vinte e cinco
— Delerido.
e novecentos cruzeiros), referente
S Rl & Cia Ltda. — Processo mil
ao mês de março do corrente ano, de
número 7.070.598-51.
acórdo com os parágrafos 4.° e 4.°, do
— Deferido:
artigo 1.0, das Leis conjugadas de núA. Costa Mendes & Cia. Ltda. — meros 314 e 322, respectivamente, de
Processo n. 7.200.279-51.
24 de dezembro de 1948 e 19 de feve— Deferido.
reiro de 1949, e conforme despacho
autorizativo do Senhor Prefeito, exaNO DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS
rado em 30 de março de 1951, no proSudeletro S. A. — Processo número cesso de n.° CEPM-7.006.306-51.
7.105.912-51.
Cr$
— Restitua-se, em face das infor- Mário Vieira Willington
4. 500,00
mações.
Albino dos Santos Froufe
4.500,00
Construtora Itatinga Ltda. — Pro- Sílvio de Carvalho Leão
cesso número 7.101.748-51.
4.500,00
Teixeira
— Restitua-se, em face das infor- Josué do Espirito Santo
_ 3 . 000,00
mações.
1. 800,00
José Cupertino Ferreira
1.800,00
Teodorico dos Santos
NO DEPARTAMENTO DE EDIPICAÇÓES
2.500,00
Tarcísio Isaac dos Reis
Astor Alvim — Processo número Ziraldo Alves Pereira
2.500,00
7.513.529-50.
800,00
Egídio de Sousa Anselmo
— Autorizo.
Alvaro Brandão Neves da
Restaurante Bar Belmonte — Pro- Rocha
5 . 000,00
cesso número '7.597.289-50.
— Defiro, em face do parecer do De25.900,00
Total
partamento de Edificações e por ter
sido retirado o dizer "beba".
(Importa a presente Mina era vinte
Alfredo de Pinho — Processo nú- e cinco mil novecentos cruzeiros).
mero 7.404.931, de 1951.
Em 2 de abril de 1951. — Josué d0
— Indeferido. Cumpra as exigên- Espírito Santo — Matrícula ri. 46.135.
cias do D. E. D.
Visto — Edward° Moreira de VasconCia. Aliança Industrial — Processo celos — Secretário da C. E. P. M.
número 7.515.204-50.
— Defe.rido, de acôrdo com o parecer do D. E. D. e o determinado pelo Departamento de Urbanismo
Decreto n. 9.618.
DESPACHOS DO DIRETOR
Lauro Barbosa Coelho — Processo
Dia 30-3-1951
número '7.519.975-50-.
— Mantenho' a decisão recorrida.
Cia. Nacional de Tecidos Nova
América — Processo ri. 7.402.319-50.
NO DEPARTAMENTO DE PARQUES
Companhia Martino S, A. — Pro- Departamento de Edificações
cesso n. '7.801.300-49.
raa: Restitua-se, em face das infor3-ED •
mações.
José Benedito de Oliveira Bonfim —
Serviço de Instalações
Processo n. 7.800.542-51.
Industriais
— Nada há que deferir tendo em
vista os pareceres.
DESPACHO DO ENG. CHEFE
Dia 29 de março de 1951
Comissão Executiva do Projeto
N.
'7.446.734
— Fundaçõe se (onsdo Metropolitano
truções S. A. — Cr$ 1.787,50.
Fôlha de gratificação "pro-labore", N. 7.443.5'72 — Antônio s. da Cunha
dos membros da Comissão Executiva — Cr$ 121,00.
do Projeto Metropolitana, na im- N. '7.445.430 — Empresa de Consportância de Cr$ 45.000,00 — (quaren- truções Gerais S. A. — Cr$ 2.988,7$.
ta e-cinco mil cruzeiros) 1— referente N. 7.444.742 — Pilkington Brothers
ao mês de março do corrente ano, de Brasil Ltda. — Cr$ 990,00.
acôrdo com os parágrafos 4.° e 4.0, do N. 7.445.833 — Vasques Arias &
artigo 1.0, das Leis conjugadas de nú- Cia. Ltda. — Cr$ 176,00.
meros 314 e 322, respectivamente, de N. 7.445.305 — Papelaria
24 de dezembro de 1948 e 19 de feve- dre (Ltda.) Ribeiro — Cr$ 121,00.
reiro de 1949, e conforme despacho N. 7.446.079 — Adelino Augusto
autorizativo do Senhor Prefeito, exa- Marques — Cr$ 110,00.
rado em 30 de março de 1951, no pro- N. 7.444.712 — Confecções Alberto
cesso número CEPM-7.006.005-51.
& Cia. Ltda. —, Cr$ 110,00.
N. '7.446.473 — Ribeiro Simões &
Cr$
Mário Cabral
5.000,00 Cia.— Cr$ 110,00.
Alvaro ¡Brandão Neves da
N.7.445.576 — José Rodrigues
Rochã,
5 .000,00 Pinto — Cr$ 242,00.
Edwaldo Moreira de VasN. 7. 443 . 897 — Mundo - Gráfico (O
concelos
5.000,00 Mundo) Editora S. A. — Cr$ 726,00.
Ilerminio de -Andrade e
N. 7.448:027 — Urbino Teixeira Si
Sirva
5 .000,00 Cia. Ltda. — Cr$ 266,20.

Serviço de Expediente
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W. 7.448.1451 — Maria Varela — N. 7.445.106 — Joaquim Dopes &
Cia. Ltda. — Apresente talão de mmCr$ 121,00.
' N. 7.446.804 — E. J. Farah &'Cia. pasto de localização.
N, 7.446.381 — Cia. Cervejaria
Ltda. — Cr$ 849,49..
h N. 7.443.967— Ind. Gráfica Ta,vaira "Cayru". — Prove transferência de
firma.
Ltda. — Cr$ 187,00.
N. 7.445.105 — Cleber de Oliveira
N. 7.442.720 — H. Bichara — GráMota. — Concedido.
tis.
N. '7.4445.280 — Águas Minerais
, N. 7.446.083 — Mamada Ferreira &
"Santa Cruz" Ltda. — Complete a coRocha — Cr$ 209,00.
leta.
N. 7.447.410 — Antônio Rodrigues
N. 7.445.639 — Passos Imãos & Cia.
Teixeira — Cr$ 110,00.
N. 7. 446 . 445 — Cia. Cervejaria — Prove transferência de firma.
N. 7.445.122
Fábrica de AcessóBraluna — Cr$ 770,00.
N. 7.447.283 — René da Fonseca rios "Têxtis" Ltda. — Especifique o
acréscimo.
Costa & Cia. Ltda. — Cr$ 644,90.
N. 7.447.547 — H. Almeida & GonN. '7.447.419 — S. Leão
çalves — Cr$ 199,70.
Cr$ 110,00.
N. 7.447.587 —• H. Almeida '& GonN. 7.444.470 — Galhego & Quezaáa
çalves. — Cr$ 165,00.
Ltda. — Cr$ 231,00.
N. 7.566.093 — José Ribeiro.
N. 7.444.471 — J. M. Gonçalves
Cr$ 186,30.
Torres — Cr$ 110,00.
N. 7.445.188— Produtos "Evans"
• N. 7.446.429 — Albano de Oliveira
S. A. -- Cr$ 198,00.
& Silva — Cr$ 543,40.
N. 7.445.792 — Calçado "Areosa" N. 7.445.090—A. J. Bird°
Cr$ 110,00.
Ltda. — Cr$ 154,00.
N. 7.445.066 —Maurício Schwaryz
N. 7.446.652 — Papelaria Queiroz
—
Cr$ 143,00.
•
Ltda.
Cr$ 231,00.
N.
7.444.02,4 — Socied. Ind. "PriN. 7.445.815 — Gráfica "Modelo"
má" Ltda.— 028,00.
•
Ltda. -- Cr$ 143,00.
N. 7.443.543 — Antônio Silva RiN. '7.446.158 — Ari Rodrigues de
beiro — Cr$ 176,00.
Brito — Cr$ 2.545,10.
N. 7.446.243 — Rocha Oliveira &
N. 7.445.136 — Charencq Chené &
Matos-- Cr$ 143,00.
Cua. — Cr$ 110,00.
N. 7. 446. 507 — Instaladora "FluoN. 7t301.088 — Cia. de Carris. Luz
e Fôrça cio Rio de Janeiro — Grá- rescente" Ltda. — Cr$ 528,00.
N. 7.444.829 — Inseticida "Unia"
tis.
N. 7.445.286 — Cia. União de Ar- Ltda. — Cr$ 121,00.
• N. 7.448.710 — Zaulindo Alves de
mazens Gerais — Cr$ 363,00.
N. 7.445.901 — Peixoto Mala & Cia. Sousa — Cr$ 133,10.
N. 7.449.164 — J. F. da Fonseca
— Cr$ 121,00.
N. 7.444.875 — Carpintaria e Mar- — Cr$ 143,00.
N. 7.445.116 — Fábrica de Calçados
canaria "Areal Miranda"
a "Aloma" Ltda. — Cr$ 143,00.
Cra 110,00.
N. 7.4l.429 — Gentil Campos — .‘ N. 7.445.094 — Ind. de Corrinhos e
Baldes "Bulidog" — Cr$ 935,00.
Cr$ 110.00.
N. 7.446. 603 — "Sica" Sociedade
7.440.837 — Ind. Reunidas IrInd. de Cartonagem" Ltd. — Cr$ 341,00.
mãos "Spina" S. A. — Cr$ 110,00.
N. 7.447.376 — Pompilio R igoae —
N. 7.444.493 — Armando Pijto FerCr$ 165,Ca.
reira — Cr$ 110.00.
Na
7.445.670 — Joaquim Velipe da
N. 7.445.207 — Kodack jiarasileira
Silva— Cr$ 175,03.
Ltda. — Cra 176,00.
N. 7.444.748 — Perfumaria L. T.
N. 7.444.487 — João Oberti
Piver Ltda. — Cr$ 110,00.
Cr$ 132,00.
N. 7.442.966 — Eterard Faber —
N. 7.443.518 — David de Andra&
Industrial do Brasil S. A.
Novais — era 143,00.
N. 7.449.361 — Gregório de Medina Cr$ 1.656,60.
N. 7.443.132 — Emprêsa Brasileira
& Cia. — Cr. 827,60.
N. 7.449.351 — Casa da Borracha de Solda Elétrica Ltda. — Cr$ 297,00.
N. 7.446.505 — Regina Garcia -S. A. — Cr$ 344,90.
Grátis.
N. 7.44.342 — Antônio Lima
N. 7.449.378 "Icaros" Ind. e CoJunte a última licença.
• mércio de Autos Ltda. — Cr$ 169,00:
N. e-7.449.500 — Cia. de Seguros
N. 7.449.459 — Refrigerantes do
*Guanabara". •— Declare se há ins- Brasil S. A. — Cr$ 1.667,40.
talaçao de fôrça motriz para execuca.o
N. 7.415.051 — Cia. Litográfica
das detaririrações do Decreto 10.ó74, Ferreira pinto — Cr$ 4.734,40.
de 12-12-e0,
N. 7.440.401 — Ird. de Carpintaria
N. 7.445.460 — Coimbra & Irmão. Correia Ltda. — Cr$ 199,70.
— Sele a coleta de acÔrdo com os exerN. 7.449.401 — Ind. de Carpintaria
cícios em débito.
Correia Ltda. — Cr$ 182,00.
N. 7.4.15. C39 — Arai ezens Gerais
N. 7.443.380 — Heitor Usai
Santo Cristo. — Prove transferência Cr$ -1.218,40.
de firma.
N.7.448.215 — "Julop" ImportaN. 7.444.715 — Laboratórios ,"•alain aaare Exportação S. A. — Cr$ 133,10.
Roosmalen do Brasil". — Readaira,
7,44 8.222 — Ladrilhos e Marprèviameate a continuacao para .150. anuates . "Imperial" Ltda.
N. 7.445.771 — G. R. Perceve. 'a- Cr$-169 40 •
Pague a taxa de transferência.'
.
7.3.353 — J. Abrantes & Cia.
N. 7,446.094 — Lino Fonseca Neto. •Ltda. — Cr$ 387,00.
— Prove transf. de firma e apresente N. 7.448.514 — Móveis "Leves"
es. cartolina.'.
Ltda.. — Cr$_546,90.
7.446 130 — Luar 84 Klein-‘ Ltda. 14'. 7.448.P a l — Socied. Construtora
— 'Concedo a baixa total, por não ha- "Iaantana" Ltda. — Cr$ 363,00.
ver emol a ma"tos a cobrar.
N. 7.448.768 — Distribuidora de
• N. 7.447.059 — Francisco Anarade Clairutes "Suerdick" — Cr$ 157,30.
Campos. -- Concedo a baixa total. por Na 7.448.895 — Irmãos Matos Ltda.
não haver emolumentos a cobrar.
— Cr$ 266,20.
N. 7.448.009 — João Mário Dorba- N. 7.4444.235 — Mamam de Cocam Pilho. — Apresente licença do mérelo e Indústrias Quim.
3-0B.
Cr$ 187,30
N. 7.447.209— Fábrica de Botões
Dia 28 de março de 1951
e Artefatos de Metal -e— Cr$ 5.645,20.
N. 7.449.354 — Instaladora Brasi- N. 7.443.050 — Joaquim Ferreira
dos Santos — Grátis.
leira de contrôle. — Apresente a
N. 7.443.355 — Cia. de Calçadas
tinia licença.
N. 7.449.349 — Salomon S.arnservici. D N E — Cr$ 79,90.
— Declare se se trata de licença mó- N. 7.443.355Cia. de Calçados
vel. sendo móvel torna-se necessário a D. N. B. — Cr$ 1.062,90.
N. 7.448.273 — Alberto José da 511apresentação da cartolina.
Cr$ 181,50,
N. 7.449.462 — Leonardo Koreski. va laredros
— Faça constar a instalação da coleta N. 7.448.035 — Henrique Vieira de
e anexe mais uma via dos cartolinas. Melo — Cr$ 121,00.
N. 7.448.379 — Café "Invicta" •aUla, ar. 7.447.006 — Cruzeiro do Sul
Ltda,. — Grátis.
- lespeeitlaue o acréscimo.
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N. 7.448945 — A. Briante da Fonseca — Cr$ 174,20.
N. 7.441,608 — S. Crivano Filho —
Cr$ 390,50.
N. 7.448.365 — A. Amaro Pereira
& Cia. Ltda. — Cr$ 148,50.
N. 7.446.381 — Cia. Cervejaria
Cairu — Prove transferência de firma.
N. 7.446.381 — Cia. Cervejaria
Cairu — Satisfaça a exigência de 8
de janeiro de 51.
N. 7.444.595 — Machado Bastos /Sr
Cia. — Colete certo a instalação.
N, 7.449.131 — Oficina Mecânica
O. K. Ltda. — Declare certo o aoréscimo e colete as operatrizes.
N. ,7.449.014 — Cia. América Fabril -a- Pague-se a taxa de transferência pedida a 9 de junho de 1950.
N. 7.448.634 — Emílio Cavalieri —
Colete a instalação.
N. 7.442.479 — Cia. de Calçados
O. N. B. — Colete as operatrizes.
N. 7.445.745 -- Mecânica Plaiberg
Ltda. — Colete as operatrizes.
N. 7.445.513 — F. Sauer & Filhos
Ltda. — Requeira em têrmos, a coleta .
N. 7.447.686 — Gastão Teixeira
Rebelo.
N. 7.447.686 — Gatão Teixeira
Rebelo --- Declare se deseja assentamento.
N. 7.445.129 — Francisco Leal &
Cia. — Colete certo a instalação.
N. 7.448.882 — Alexandre Oliveira
e Silva — Prove e pague a de transferência de firma.
N. 7.445.739 — A. 5, Rebelo —
Colete a instalação.
N. 7.447.812 — Mercante, Iabrud
Ltda. — Pague-se em selos a taxa de
transferência de firma.
N. 7.448.771 — Indústrias BeijaFlor S. A. — Junte coupons de maquinista.
N. 7.447.869 — J. Cerqueira Cia.
Ltda. — Prove e pague a taxa de
transferência de firma.
• N. 7.443.668 — Casa Conteville Indústria e Comércio — Declare se deseja assentamento ou continuação —
Colete certo as operatrizes.
N. 7.443.224 — Indústrias Reunidas Cacique Ltda. — Colete as operatrizes.
Ia. 7.447.912 — Produtos Alinaenticios Nova Ltda. — Colete as operatrizes.
N, 7.443.834 — Fábrica São Luís
Durão S. A. — Colete o elevador.
N. 7.445.112 — Mecheleti Batista
— Pague/em selos a taxa de transferência "firma e colete a instalação.
N. 7.443.306 — Andréa Salvini &
Cia. 1~. — Prove e pague a taxa
pe tranYerancia da firma.
N. 7.447.607 — Cia. Propac Comércio e Representações. Colete certo a
Instalação, para que em selas a taxa
de transferência de firma.
N, 7.447.719 — Sava Fernandes
Cia. Ltda. — Declarar se deseja acréscimo.
N. 7.442.781 — E. Delorme — Pague-se a taxa de transferência de firma.
N. 7.441.199 — Metalgráfica Brasileira S. A. — Junte os coupons de
maquinista.
N. 7.443,047 — Química Siron Indústrias e Comércio S. A. — Prove
e pague a taxa de transferência de
firma •cedeclare se deseja acréscimo
de elevador
N. 7.447. ;743 — Fernando Mata —
Prove transferência de firma.
N. 7.443.715 — Oficina Mecânica,
Moncarini — Colete a instalação.
N. 7.446.011 — Gráfica Aimoré Litintada — Colete as operatrizes e a
potência.
N. 7.445.483 — Fábrica de Pincela
Invicta Ltda. — Juntar — Ao Protocolo.
N. 7.444.480 — Prata, Irmão & Cia.
Ltda. —Prove e pague taxa de transferência de firma.
•

N. 7.448.949 — Marmoraria São
Cristóvão Ltda. — Prove e pague taxa de transferência de firma.
N. 7.448.62.1 — Auto-Mecânica Mariano Ltda. — Colete as operatriZeS.
N. 7.448.384 — Eletro-Técnica
Mauá Ltda. — Prove e pague a taxa
de transferência de firma.
N, 7.448.212 — Prensor Armazena
Gerais e Enfardamento — Colete a
instalação.
N. 7.444.218 — Lagerhaus A. G.
Glarus — Pague e prove transferência de firma.
N. 7.444.224 — Instiuto Cientifico
Médicator Ltda. — Colete a instalação.
N. 7.442.732 — Cia. Calçados Mundial & Prove e pague a taxa de transferência de firma.
Dia 29 de Março de 1951
N. 7.414.594 — Fábrica de Tecidos
Santo Antônio S. A. — Cr$ 4.960,40
N. 7.440.015 — Cia. América Fabril — Cri 9.000,20.
N. 7.443.467 — S. S. White Dental M. F. G. Co, of Brasil — Cr$ ..
160,70.
N. 7.448.162 — E. Bonheur &
Ltda. — Cr$ 429,60.
N. 7.448.779 — O Globo a- Cr$ ..
386,00.
N. 7.448.772 — Indústrias BeijaFlor S. A, —• Cr$ 2.393,40.
N. 7.448.769 — Emprêsa A Noite —
Cr$ 330,30.
N. 7.448.765 — Distribuidora de
Bebidas S. Cristóvão Ltda. — Cr$
223,30.
N. 7.448.570 — Cia. Germânica
Brasileira — Cr$ 7.473,80.
N. 7.444.923 — S. A. White Martins — Cr$ 8.163,80.
N. 7.446.548 — S. A. Carvoeira
Pacheco Moreira — Cr$ 3.413,30,
N. 7.445.497 — Osvaldo Flori —
Cr$ 192,50.
N. 7.445.785 — Guilherme Ferrei•
ra — Cr$ 286,00.
N, 7.444.863 — F. M. Teixeira —
Cr$ 434,50.
N. 7.445.835 — Guilhermino dos
Santos — Cr$ 315,70.
N. 7.445.780 — Armando Francisco do Rio — Cr$ 100,00.
N. 7.443.237 — Elevadores Schindker do Brasil S. A. — Cr$ 294,80.
N. 7.445.563 — Júlio Ferreira —
Refrigeração — , Cr$ 220,00.
N, 7.448.864
Salsicharia Reunidas Ltda. — Cr$ 1.394,10.
N. 7.4,42.827 — Casa Hilpert S. A.
— Cr$ 1.491,00.
N. 7.444.554 — Marmindustri Limitada — Cr$ 514,80.
N. 7.445.555 — Blanco S. A. Ima. portadora e Exportadora — Cr$ ....
609,40,
N. 7.444.808 — Cia. Comercial de
Vidros do Brasil — Cr$ 407,00.
ala 7.445.067 — Valter Joch acta
tert — Cr$ 110,00.
N. 7.444.435 — Metalúrgica Batista.
Ltda. — Cr$ 126,50.
N. 7.447.887 — Distribuidores Unidos do Brasil S. A. — Cr$ 635,80.
N. 7.444.'877 — Aguiar 8: Filhos —
Cr$ 143,00.
N. 7.446.225 — Matias Mendes te
Cia. Ltda. — Cr$ 110,00.
N, 7.445.056 —,A,ptônio J. Araújo & Outro — Cr$ 110,00 — Cr$ ...'.
133,10.
N. 7.444.497 — A. Lopes Cardou)
— Cr$ 554,60.
N. 7.4.44.494 — Automecânica Bela
Ltda.. — Cr$ 444,10.
N. 7.448.235 — Vandeil Granado
— Gratis.
N. 7.448.148 — Manufatura Na2loa
nal de Cortiça Ltda. — Cr$ .163,30.
N. 7.443.473 — Trapiche Cya ia ni
N. 7.443.473 — Trapiche Claro Li.
mita,da — Cr$ 137,50.
N. 7.448.298 — Tavares & <Mac —
Cr$ 121,00.
N. 7.448.298 — Tavares e Júlio
Sem afeito
afeito — Cr$ 181,00.
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N. 7.448.474 — S. A. de Produtos N.o-7.448.201 — Serviço Nacioaai de
Aprendiz, Industr. "Sanai" — Cr$
Textis Sapt — Cr$ 441,70,
N. 7.443.411 — Perfumes Coty 8. 3.830,90.
N.° '7.448.120 —Alberto Richter -A. — Cr$ 1.797,40.
157,30.
N. 7.443.392 — Laboratórios Far- Cr$
N.°7 .448 . 130 -- Alexandre Gelbermacêuticos Glossop — Cr$ 116,60.
— Cr$ 423,50.
N. 7.447.545 — Produtos Veteriná- gerN.o
7.448.411 — Cia. Luz Steárica —
rios Manghinhos Ltda. — Cr$ .... Crs
7.736,70.
496,10.
N.° 7.448.291 — Celestino FernanN. 7.444.797 — Cia. Cirrus S. A. des 8:i Irmão — Cr$ 483a0.
— Cr$ 4.a44,40.
N.° 7.301.164 — Companhia TelefôN. 7.301.150 — Cia. Telefónica nica Brasileira — Grátis.
Brasileira — Gratis.
N.° 7.448.279 --, União Fabril ExN. 7.445.493 — Sociedade Máqui- portadora S. A. — U. F. E. — Cr$
nas Acessórios Ltda. — Gratis.
6.241,20.
N. 7.447.453 — Manuel de Sousa
N.° 7.448.274 — José Francisco RiPinho — Cr$,110.00.
beiao & Cia. Limitada — Cr$
N. 7.445.071 --- Celeste & Filhos — 183,20.
N.° 7.446.514 — Oficina Mecânica —
era 127,60.
N. 7.448.283 — Abel de Barros & Norma — Limitada --- Cr$ 39'4,50.
N.° 7.443.054 — Emprêsa Industrial
Cia. — Cr$ 1.171,20.
N. 7.448.311 — Laboratório Vantuil de Saltos S. A. — Cr$ 880,00.
N.° 7.301.086 — Companhia de CarS. A. — Cr$ 135,50.
N. '7.447.600 — Antenor Martins de ris, Luz e Fôrça do Rio de Janeiro Limitada a- Cr$ Grátis..
•
rarcelos — Cr$ 110,00.
N.° 7.445.585 -- Comercial e Ind. de
N. '7.147.573 — Aliança Comercial
Fornos "Wergo" Limitada — Cr$
de Anilinas S. A. — Cr$ 2.977,50.
N. 7.448.312 — Miragaia & Mar- 818,00.7.445.619 --- casa Silva de ConsN.o
ques — Cr$ 251,70.
S. A. — Cr$ 407,80.
N. '7.445.526 — Metalúrgica, Brun- truções
NP 7.443.091 — Carlos A. dos Sando Ltda. — Cr$ 202,50.
— Cr$ 121,00.
N. 7.448.314 = Oliveira & Santos tosN.o
7.447.595 — Gráfica São Cris— Cr$. 184180. •
tóvão Limitada — Cr$ 110,00.
N. 7.447.138 — Polipress de Servi- N.o 7.447.593 — José Augusto Peços de Duplicação — Cr$ 110,00. reira Filho — Cr$ 110,00.
N.o 7.44.471 — Carlos Meyer Filho
N. 7.447.522 — Cia. Chimica Merck
Cr$ 211,29M
Brasil S. A. — Cr$ 2.967,80.
N. 7.447.447 — Francisco Azevedo N.° 7.445.584 — Cooperativa Central
Produtos de Leite Limitada — Cr$
Segundo — Cr$ 187,00.
N 7.448.927 — Brasil Filhos & Cia. 2.413,40.
N.
.N.° '7.445.568 — S. A. de Represen665,00.
—
Ind. "Sane" — Cr$ 136,40.
N. 7.445.748 — B. B. Castro — tações
N.° 7.447.772 — "Coca-Cola" S. A.
Gratis.
Cr$ 313,50.
N. 7.446.640 — Francisco Pugliese —N.o
7.443.907 — Joaquim da Silva
— Cr$ 110,00.
Cardoso — Cr$ 305,80.
N. 7.446.537 — Alexandre Alves
7:447.647 — L. Moares Barre• to N.°
Correia & Crê: 682,00.
— Cr$ 289,30.
N. 7.446.521 — Indúsrita Textis N.° 7.447.586 — J. Golub a-- Cr$
Alfa S. A, — Cr$ 1.683,00.
Cr$ 561,00.
N. 7.4445.543 — Laboratório Eternal
N.° 7.442.437 — S. A. Mármores
de Perfumarias L. — Cr$ 110,00.
Brasileiro "Sombra" — Cr$
•N. 7.446.076 — Augusto Vaz Pinto 1.660,20.
— Cr$ 11C,00.
N.o 7.443.215 -- Mário Costa — Cr$
N.o 7.443.014 — Viúva Solé az Filho 456,50.
— Cr$ 272.30.
N.° 7.301.086 — Companhia de -CarN.o 7.447.628 — João Silva Barreira ris,-L. e F. do Rio de Janeiro — Cr$
— Cr$ 423,50.
Grátis.
N.° 7.300.685 — Companhia aarris,
N.° 7.442.779 — Uddholm do Brasil
•
Luz e Fôrça do Rio de Janeiro — Cr$ S. A. — Cr$ 116,60.
Grátis.
N.o 7.443.435 — Transportes "Tink"
N.° 7.448.013 --- Manuel Augusto da Limitada — Cr$ 198,00.
Cr$ 181,00.
Cruz Filho
N.° 7.443.537 — Mecânica Oto Li,
N.° 7.301.102 — Companhia de Car- mitada — Cr$ 145,20.
ris, Luz e Fôrça do Rio de Janeiro — • N.° 7.443.510 — Casa Miraàda Vidros e Papéis Limitada -.- Cr$ 594.00.
Cra Grátis.
N.o 7.448.827 — Supenchi, Irmãos & N.° 7.443.493 — Nicolau Teixeira
Companhia Limitada — Cr$ 740,60.
Rebelo — Cr$ 181,50.
N.° 7.447.724 — Refinaria Ramiro S.
N.o 7.446.139 — Cia. de CigaOs —
A.— Cr$ 239,80...
Souza Cruz — Cr$ 66,00.
7.446.137 — Cia. de Cigarros SouN.o 7.567.592 — Ind. Carroceria São
Cruz — Cr$ 349,50.
Januário Limitada — Cr$ 280,50.
N.° 7.446.848 -- Companhia RadioN.o 7.443.372 — "Gillette Safety
telegráfica Brasileira "Rádiolor." — Razor" Company Of Brazil — Cr$ ..
Cr$ 516,10.
4.003,60.
NP 7.447.999 — Fábrica de Escovas N.° 7.443.461 — M. Fernandes
'Distinta e Sanis" Limitada — Cr$ .. Conde— Cr$ 484,00.
. N.° '7.443.777 — Marmoária "Mar6.094,00.
N.° 7.47.405 — Auto-Técnica Limi- nadino" Limitada — Cr$ 1.416,40.
tada — Cr$ 177,90.
N.o 7.442.633 — Fábrica "Gunther
Cr$ 2.214,00.
N.° 7.448.082 — "Etmel" Empresa Wagner" Limitada
Técnica de Motores — Cr$ 227,50.
N.° 7.445.144 — Armanda Cúria —
N.° 7.444.782 — José Tucunduva — Cr$ 193,60.
Cr$ 124,60.
N.° 7.445.135 — A. S. Malheiro FiN.° 7.301.278 — Companhia de Car- lho — Cr$ 429,00 .
ris, Luz e lairça do Rio de Janeiro —
N.° '7.445.555 — Marmindústria LiCr$ Grátis.
mitada — Cr$ 515,30.
N.° 7.446.729 — Laboratório "Leite
N.° 7.444.538 — A. Ramalhão & Alde Rosas" Limitada — Gratis.
meida — Cr$.709,50.
N.° 7.444.522 — Machado Bastos &
N.° 7. 443. 413 — Perfumes "Coty"
Companhia — Cr$ 1.427,80.
S. A. B. — Cr$ 1.375,00.
N.° '7.442.972 — Soares, Soares & N.° 7.444.699 — 1Vlarmoaria AlmeiCompanhia — Cr$ 205,70.
da Limitada — Cr$ 948,00.
N.o 7.442.793 — Jacó Noviki —
N.° 7.447.612 — Sociedade de ConsCr$ 297,00.
truções "Piratininga" — Cr$
N.o 7.442891 — Silva, Areal & Com- 1.006,50.
N.o 7.442.067 — Isaac dos Santos &
panhia — Cr$ 1.078,00.
N.° 7.449.178 — Bartolomen Esco- Companhia — Cr$ 812,00.
N.o 7.446.081 — R. Pereira da Silva
bar Filho — Cr$ 240,00.
N.° 7.447/702 — Fábrica de Agulhas & Filho — Cr$ 198,00.
Iiipodérmicas "Delta» Limitada — N.o 7.446.125 — Aços Firth Brown
S. A. — fr$ 121•00:
Cr$ 598,80.

N.o 7.446.163 — João Neta — Cr$
133,10.
N.° 7.446.163 — João Neto — Cr$ ..
110,00.
N.o 7.446.204 — V. Dresler & Filho
Filho — Cr$ 330,00.
N.° 7.445.775 — F. Hilário --- Cr$ ..
363,00.
N.° 7.445.804 — Artur 8z Marra —
Cr$ 110,00.
N.° 7.445.630 — J. Horácio silva --Cr$ 165,00.
N.° 7.445.620 — Oto Mai — Cr$ ..
297,00.
N.o 7.445.566 — João Muáer — Cr$
891,00.
N.° 7.445 . 012 — Benito Bermuclez
— Cr$ 165,00.
NP '7.443.944 — Manuel dos Santos Trindade — Cr$ Grátis.
N.o '7.444.501 — Coa-mar:aia Brasileira — Produtos de Aço S. A. — Cr$
6.817,60.
N.° 7.444.443 — N.-R. Saraiva —
Cr$ 121,00.
N.° 7.444.192 — D01111:1:505 Peralta
de Macedo — Cr$ 151,30.
NP 7.444.395 -- Alfredo Florêncic
Salvador Nobre -- Cr$ 157,30.
N.° 7.444.194 — M. Jaanaribe &
Companhia Limitada — Cr$ 121,00.
N.o 7.444.831 — Faria & Lopes Limitada — Cr$ 121,00.
N.° 7.444.663 — Sousa, Silva & Soares Limitada — Crs 423,50.
N. . 444 .795 — H. M. Oliveira 61
Cia. Limitada — Cr$ 429,60.
N.0 7.442.370 — Eugênio Casario —
Cr$ Grátis.
N.° 7.500.158 — Companhia de
Carris, Luz e Fôrça do Rio de Janeiro — Grátis.
N.° 7.443.550 — Manuel Vieira de
Sousa Neves — Grátis.
N.o 7.444.959 — Osvaldo GonaSs —
Cr$ 110,00.
N.° 7.445.905 -= Antônio Luis de
Lago— Cr$ 197,40.
N.° 7.571.501 — Antônio Pais Correia — Cr$ Grátis.
N.o 7.442.786 — Conservação e Reparos de Elevadores Limitada — Cr$
154,00.
NP 7.442.374 — Gaspar-Pereira &
Companhia — Cr$ 110,00.
N.° 7.443.026 — Zambrano Couto &
Irmão — Cr$ 200,20.
N.° 7.443.704 — Leandro Pinto Costelha — Cr$ 2'33,00.
N.° 7.445.380 — Calçados "Coral"
Limitada — Cr$ 187,00.
N.o 7.446.557 — Massames Rocha
Couto Limitada — Cr$ 121,00.
N.° 7.440.501 — Albino Castro —
Comércio e Indústria S. A. — Cr$ ..
209,00.
N.° 7.440.035 — Gráfica Almeida
Marques Limitada — Cr$ 924,00.
N.° 7.443.984 — Emprêsa Constiutora,-"Delta" Limitada — Cr$
275,00.
N.° 7.556.988 — Malva S. A.,--aêr$
Grátis.
N.o 7.447.9E8 — Alfredo Branclão —
:
Cr$ 242,00.
N.° 7.443.657 — Constratara Continental Limitada — Cr$ 1.201,20
N.o 7.446.823 — N. Guimarães &
Companhia — Cr$ 242,00.
Np 7.448.716 — Iluminação Técnica e Climatização S. A. — Prove e
pague taxa de transferência de firma.
N.° 7.442.588 — Serafita dos Santos
— Declare qual a operatriz a acrescer.
N.° 7.444.718 ;a- Domingues & Minha
Limitada — Apresente coleta.
N.° 7.442.0E4 — Isaac Adissi —
Concedo a baixa. -NP 7.449.430 — Termodoto — Aparelhos Elétricos Limitada --- Pague
preliminarmente a continuação para
1951.
N.° 7.444.735 — Felicito & Companhia Limitada — Colete a instalação.
N.° 7.443.682 — Fábrica de — Lourival Diogo de Jesús Limitada transferência de firma.
N.° 7.565.898 — Guido Barone —
Coleta as operatrizes e complete os selos para o exercido atual.
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N. 0 7.445.400 — Comércio e Ind. —
Superball Limitada — Prove a
transferência de firma.
N.° 7.443.567 — Guaraciaba &
raciaba Limitada — Junte planta cio
gerador e detalhe as caracteristleas.
N.° 7.148.002 — Hermes Moreira da
•
Silva — Colete certo a potência.
N.° '7.446.122 — António Desidério
de Abreu — Declare se deseja acres-'

N.° 7.447.615 — A. Morais — Representações — Apresente a ultima licença.
N.° 7.444.895 — John Jaffe ‘ia• Filho
Limitada — Prove transf. de firma.
7-ED-3

Expediente de 31 de março de 1951
DESPACHOS DO CHEFE
Despachos:
N. 7.403.964-51 — Romeu Gomes
Loureiro.
N. 7.405.381-51 — Alvina de Almeida.
N. 7.405.380-51 — Francisco Caldeira de Alvarenga.
N. 7.405:530-51 — Paulo Duvivier.
N. 7.404.784-51 — A. Carvalhais.
N. 7.405.408-51 — Antônio de Alneeida Cardoso.
N. 7.405.546-51 — Luis Vinicius
Moreno Mala.
N. 7.403.259-51 — Maria Carlota
de Macedo Soares.
N. 7.522.713-50 — Antônio Batina
Chaves — certifique-se de acôrdo com
as informações e compareça para dizer se concorda com os termos da
minuta.
3-DD

DESPACHOS DO ENGENHEIRO
CHEFE
Dia 30 de março de 1951
Indeferido:
Na 234.797-48 — E. Aires — Rua
Prof. Ortiz Monteiro 103 — Indeferido quanto à modificação do projeto aprovado, em face do art. 35 do
Decreto 6,0000.
Passe-se alvará depois de pagos
os emolumentos:
N. 7.404.286-51 — A. Sanches L.
Júnior —Av. Rui Barbosa 636 apartamento 1.505 — Reforma Cr$ 66,00.
N. 7.404.704-51 — Rua Nose Cândido Mendes 195 3.° pav.
Reforma: era 66,00.
N. 7.403.015-51 — N. J. Farah —
Rua Mauá 121. — Legalização de refornia Cr$ 66,00.
- Exigências:
N. 7.405.363-5: — José S. R. Reis
e outros — Rua Silvio Romero 43.
— Prove o pagamento da muita.
a-ala 442.735-49 — 1. E. Kohn —
Rua- Cavalcanti 142 ,-- Complete as
aesalvas s e retificações alas plantas, a
1:m de que as mesmas possam ser
aprovadas.
N. 7.434.891-49 — Wilson V. de
Medeiros — Rua Teixeira Mendes 165
— Satisfaça as exigências constantes
do processo.
N. 7.502.184-50 — A. D. Paupério
— Rua M. de Abrantes 212 — Requeira substituição do pr.e.o.
N. '7.514.360-50 — G. Santos — R.
Cardeal D. Sebastião Leme 286. —
Apresente recibo da F. I.
N. 7.524.886-50 — E. R. Parker
Rua Mauá 102 — Nada há que deferir, em face do que consta do processo.
N. 7.400.957-51 a-F. Braga — Rua.
PaisandO 30 ap. 11. — Nada há que
deferir, porquanto não se trata de
obra que dependa de aceitação.
Passe-se alvará- depois de pagos os
emolumentos.
N. '7.405.915-51 — A. Meireles —
Av. N. S. Fatima 30 ap. 303. — Legalização de modificações: Cr$
165.00.

Têrça-feira 3
Pode habitar:
N. 225.933-48 - Ana Bezerra de
Melo Berardo Carneiro da Cunha e
outros - Rua Bento Lisbôa 8. Pode
habitar o ap. 1002 (habite-se total).
Aceito as obras:
N.. 7.525.664-50 - Pedro Fi gueire
-doFeria-RuGagoCutinho
66 ap. 401.
N. 7.522.613-50 - Manuel D. Men,
des - Rua Cardeal D. Sebastião Leme lote 23.
4-DD

• DESPACHO DO ENG. CHEFE
Dia 30 de março de 1951
Passe-se Alvará

7.403.161-51 - Antônio Júlio
iopulo - Rua Pacheco Leão s/n Construção - Cr$ 20.233,00.
N. 7.405.653-51 - G uintela
Nogueira - Rua Bambina 58 - Retorma - Cr$ 132,00.
N. 7.440.301-49 - Associação Congregação de São Bento das Irmãs Missionárias - Rua General Polidor°
os. 118/122 - Modificação de projeto_
Cr$ 8.654,90.
N. 7.437.560-49 - Ana Astracham
- Rua Inglês de Sousa, 290 --- Modificação - Cr$ 65,60.
N.

Aceito as obras

N. 7.524.959-50 - João Carlos Sorcieiro da Graça. Filho - Rua Maria
Angélica 11. 535, apartamento 302 alodificação interna e reforma no 4.°
pavimento, dependência do apartamento 302, em casa residencial. Aceito as obras.
N. 7.525.604-50 - Alita de Paula e
Silva Pereira Viana - Rua Humaitá
'número 102 casa VI - Envidraçamento de varanda e colocação de telhado sôbre lage de cobertura, em casa
residencial de vila, de doia pavimentos.
N. 7.527.168-50 - Joaquim Santos
Gama - Rua Visconde de Ouro Preto
número 82 loja - Alargamento de
porta e colocação de marquise em casa comercial de um pavimento Aceito as obras.
„ Pode habitar
N. 7.508.726-50 - Regina Rubirstein Miranda - Rua Dou Pedrito nattnero 115 apartamentos 101-4 - 201-4
_ 3014 - 401-4 - Edifício residencial
de quatro paviment, com dezesseis
apartamentos e garagem em sub-solo
- Pode habitar os apartamentos do
2.°, 3.° e 4.° pavimentos Dwpacho
provisório.
Passe-se Alvará

N. 7.405.553-51 - Renato Ramos
- Trav. Maxiano número 11 - Modificação de prédio e reforma - Cr$
574,60.
N. 7.526.549-50 - Eliseu da Silva
,Flgueirado Rua Cândido Gaffrée
!mamar° 205 - Prorrogação -Cr$
451,00.
, N. 7.513.540-50 - Manoel Antunes
Guimarães - Rua São João Batista
'número 48 - Prorrogação - Cr$
.515,70.
N. 7.417.663-49 - Antônio Side
Loureiro - Rua Assunção ri. 110 fundos- Construção de galpao - C.
a
1 1.178,10.
N. 7.522.058-50 - Jaime Alcides
Pereira - Rua Sacopã lote 2,13 -.Construção - Cr; 8.190,60.
Exigência

N. 7.436.408-49 - Rubens Dickle tRua Martins Ferreira 19 - Não
Pode habitar. Promova 'a volta ao
,processo que foi enviado ao 5-ED a
;20-111-51.
Ni 7.404.958-51 - Clovis Gonçalves
- Rua Cândido Faffrée ns. 50/52 'Apresente declaração do .construtor
responsável pela execução das claras
de que a casa existente está em condições de suportar a sobrecarga de
inala uni pavimento.
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N. 7.442.466-49 - • Alfredo da RoDESPACHOS
DO Clit:PE
André José da Silva - Carroceiro,
cha Costa - Rua Humaitá n. 12 5. 0 DISTRITO
padrão E - matrícula 15.031, do
Não aceito as obras. Junte o compro9-DL;
Rui Wagner - Processo n.°
vante da inscrição no ARI.
Caros° Nunes de Oliveira - TraN. 7.401.663-51 - Caixa de Cons- 7.605.499-51.
Luiz Moreira Lima - 'Processo n.° balhador LUD referência E, • matritruções de Caras do Ministério da Ma- 7.605.463-51
- Deferidos.
cula, 59.700, do 9-DL, para atender a
rinha - Av. Delfim Moreira sini solicitação constante do of. s. n. de
Dê aos quartos e sanitário de em- p eExpediénte de 31 de março
27 de março de 1951. da,--eitaria, Cogada superfície de 6,00m2 e 1,20m2,
missão.
de 1951
reapectivamente.
Boletim
ti.°
72
N. 221.000/48 -aUnião das OperáApresentações
rias de Jesús - Praia de Botafogo
ATOS DO DIRETOR
número 522 - Cumpra a eiigêncía
Registrando as apresentações a o s
,Determinação
26-111-1951.
serventuários abaixo, por termino de
Determinando o comparechnento ao licença, conforme memorandos do
Autorizado nos térinos do Artigo 73 3-LU dos Srs. Encarregados dos DM. VSA-P:
ê 1.° do Decreto 6.000
qu.e deverão trazer os livros de Inve,nMaterial Novo e em Uso, para
Em- data de 30:
222/51 - Adriano da Silva - Rua atário,
conferencia a ser realizada duranGeneral Severiano n. 32.
te
o
mês
de
abril
e
referente
a
março
323/51 - Manoel Soares - Rua Do- corrente, de acôrdo com as Instruções Alcebiades Santana matricula
44.646, do 8-DL, com alta no dia 30
na AC:leia/ia n. 162.
para reassuinir hoje - - nun • 1324/51 - ,Anan flio .Barbosa --- Rua em vigor.'
1.716;
DIA :6
General San Martins, 492,
•
(GD) - D11.1a21 - (2-D1,3 DM-2.
325/51 - Armando Brito de Soasa
José Inácio Ferreira - matrícula
-- Rua Irineu Marinho n. 36.
8.816, do 1-.LU, -com alta no dia 30
DIA 9
326/51 - Maria Alara Dinis - Rua
para reassumir -hoje - -memorando
(4-DL) DM-4.
(3-DL) DM-3
19 de Fevereiro n. 25.
L-1.717;
• DIA 10 •
Antonio Carneiro de Souza - ma(5-DL)
DM-5
(6-DL)
DM-6.
Passe-se Alvará
trícula 57.115, do A-DL com alta no
DIA
11
N. 7.520.185-50 - Iolanda Corina
dia 30 para reassumir a 1-4-51 (8-DL) DM-8 _ (14-DL) anni_14.
Caffrée 'Ribeiro --- Rua Martins Feruma La1.718;
•
reira, n. 17 - Prorrogação - Gratas.
. DIA 12
N. 7.526.515-50 - Da gmar Vitório
(7-DL) DM-7 - (4-LU) DM-20
Em data de hoje:
de Oliveira Coutinbo - Rua Vitória
DIA 13
da Costa s/n - Gratis.
DM-9-A
(12-DL)
DM(--DL)
Fran quilino de Matos N. 7.400.756-51 - Haroldo de Freimat. 59.512, do 1-LU, com alta hoje
tas - Trav. Santa Teresinha -n. 26 12.
DIA
16
para
reassumir
em 3 de abril de 1951
- Prorrogação - Gratis.
(9-DL) DM-9-B -, (15-DL) mm. L-1.722;
•
DM-15.
Exigência
1'a-editar:Alves - mat. 29.145, do
DIA 17
(9-DL) DM--9---C - 5-LU) - Li- 1-DL, con1 alta ho je para reassumir
N. 7.437.512-49 - Ana da Cucaiem 1 de abril de 1951 - memoranção - Rua São João Batista n. 32 - vro de Inventário.
do --1.723. 4,
Entreguem-se os documentos, medianDIA 18
te recibo.
(11-DL) =DM-11-A e DM - José dos Santos, matrícula 15.471,
do 99-DL, com a alta no dia 29 para
N. 321.995-48 - Raul Gumes.
11-B.
clroso - Rua Serafim Valandro . núDIA 19
xaassainir a a de abril de 1951 - mm,
mero 24 - Apresente declaração do , (10-DL) - DM-10-A e DM - L.1.726;
novo construtor, de que assume a res- 10-B.
Almir Batista - matrícula 57.251,
. DIA 20
porsabilidade pela execução das obras.
(13-DL) - DM-13-A e DM - do 5-DL, com alta no dia 30 para reN. 231.996-48 - Raul Gomes reassumir em 1 de abril de 1951 - rum.
drosa, -- Rua Serafim Vaiando númaro 13-B.
L-1.724.
DIA 23
23 - Apresente declaração do constru(1-DL) - DM-1 - )3-1.1U)
tor de que assume a responsabilidade
Transferências:
DM-19.
pe'avxecução das obras.
DIA 24
N. 7.433.351-49 - Maria da Glória
Transferindo:
IA 3.5
(3-LU) L-1DeL-2
Andrade Marouez - Rua Aristicies Espíndola n. 107 - Requeira prorrogaDo 14-DL para o 1-DL, o Trabalhará° da licença e 'apresaria novo cons(16-DL) DM-16A e DM-16-B. dor
LUD referencia C - Agostinho
trutor, que se responsabilise pela exeDIA 26
Fernandes, matricula 57.893;
cução das obras.
(1-LU) DM-17-A e DM-17-B.
•
Do 1-DL para o 14-DL, o Trab. -DIA 27
'Deferido
LUD referencia C - João Antônio de
(3-LU)
L-2.
Oliveira - mat. 57.641.
N. 7.403.784-49 - Bento Alves da
Penalidade
Silva Carvalho - Rua Conselho Ma- Registrando a apresentação, por ofícedo Soares n. 39 - Deferida a de- Registrando a suspensão imposta cios do VSA, doa Seguintes TrabaSr. -Chefe do 3-DL por 8 dias, lhadores - LUD referencia C, admisistancia do construtor Edgard .Sal- pelo
a partir de 29 do corrente, nos tér- tidos, por atos do Br. Sec.retário Ga- .
danha da Gama e Silva.
mos do artigo 218 do Decreto-lei n. rai
de Administração, para terem exer37.770-41. ao Trab.aLUD referencia C cício
nêste Departamento, e designanAceito as Obras
- Miguel Alves Teixeira - mat. .. do-- para as dependências abaixo: ,
• N. 7.435.55-49 - Maria Gulomax 58.679, nucleo 4.931, por falta de cum.Salgado da -Cunha - Rua Carvalho primento dos deveres e ato de indisci- Nome - Port. - Mat. - Processa,a
'Azevedo n. .34 - Modificações Miar- plina, canforme portaria número 4.
Para o 4-LU
-nas e .acréscimo de superfície em -casa
Falecimento
.
xesidancial de dois pavimentos -- AceiMoacir Guimarães - Portaria to as obras.
Registrando o falecimento do Tra- 69.419 - Matricula 1.221 - Processo
N. -7.525,515-50 - Francisco Gomes balhador padrão D - Francisc,o Ma- 7.000.342-51.
-- Bua Goete n. 17 - -Modificações xiano. matrícula 16.969, do 9-DL,
intermas - colocação de um armário ocorrido no dia 24 cio mês em curso,
Para o 9-DL
de parede - em casa Tesidenc!ta - conforme mm. n.° 213, daquele DisAceito es -obras.
trito.
Nleanor Coutinha B a aroso tarja 60.326
69.326 - Matrícula 1.410 Comparacimento
Procesaa,
7.000.342-51.
Departamento de Limpeza
Determinando o comparecimento ao
Urbana
Para o 10-DL
Juizo de Direito da 9. 4 Vara Criminal
às 13 horas do dia 4 de abril próximo,
Expediente de 30 de março
do Trabalhador LUD ref. C - Antô- •Jair Ribeiro- Portaria 69.415 de 1951
nio Liberato - mat. 45.572, do 1-LU, Matrícula 1.191- Prw.c.ss3
para atender a requisição constante do 7.000.342-51
DESPACHOS DO DIRETOR
of. n. 905, daquele Juízo.
Benjamin de Almeida - Processo ' Determinando, ainda, o compareciPara o 11-DL
7.600.375-51. - Indeferido de acôrdo mento perante a Comissão de Proces-com a informação.
so Administrativo, no dia 3 de abril Luiz Sodat -Portaria 69.431 maJosé, Coutinho de Lima Moura - proximo, às 14,30, à Rua Evaristo da
1.350 - Processo
Processo 5.575.507-51 - Concedo 60 Veiga n. 95, sobrado dos serven- tricula
7.000.342-51.
dias de prazo em prorrogação
tuários abaixo:
Casa de -Couros Ramiro Correia Li- Osvaldo Pinheiro de Oliveira. Es-.
Para o 12-DL
mitada -Processo 7.600.150-51 - De- criturá.rio classe II - matricula ...
16.898. do 9-DL;
ferido _de acôrdo com a informação.
14
Miguel
Ribeiro
- Portaria '9.azu
.
José Maria Alves, Trabalhador aatsa Fink
Processo n.°
5.575.178-51. - Cancele-se, era vista LIJD referencia C, matrícula 36.582, Matrícula 1.354 - Processo
.000.342-51.
das informações. ' •
do 9-DL;

DIÁRIO OFICIAL '(Seção

3392 Térça-te)ra 3

SECRETARIA GERAL DE
AGRICULTURA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO
Serviço de Expediente
Sdietim n o 68
De 2 de abril de 1951
DESPACHOS DO SECRETARIO
GERAL.
De 31 de março de 1951
N." 87-Agz a processo 2.001.633-51.
— Autorizo.
N.° 201-AgSA, processo número
2.001.810-51, proposta de fornecimento n.° 18. — Autorizo.
N.° 38-AgCM; processo número
2.001.864-51 concorrência administrativa n.° 29. — Autorizo em tOrmos.
N.° 40-AgCM, processo número
2.001.866-51, concorrência administrativa ri.° 19. -- Autorizo, em têtrnos.
N.° 41-AgCM, processo, 'número
2.001 .87-51 , concorrência administrativa n.° 12. — Autorizo, em termos.
N.° 42-AgCM, processo número
2.0-G1.868-5a concorrência administrativa n. o 24. — Autorizo, em Vermos.
N.° 43-A rY CM, processo número
2.001.869-51, coleta de preços n." 1.
— Autorizo, em fOrmos.
N.° 44-A8CM, processo número
2.001.870-31, concorrência n.° 25. —
Autorizo, em térmos.
N. ° 45 - AgCM, processo número
2.001.871-51, proposta de fornecimento n.° 17. — Autorizo, eia termos.
N.° 46 2AgCM, processo número
2.001.072-51, concorrência administrativa n.° 26. — Autorizo, em tOr-

Enos Aquino de Oliveira, requerimento sôbre côrte de árvore, processo
2.075.385-51-AgSF. — Concedo, pagando as taxas sôbre duas (2) árvores.

MOS.

N.° 47-AgCM, processo número
2.D01.873-51, concorrência administrativa n.° 28. — Autorizo, em termos.
N.° 48-AgCM, processo número.
2.001.874-51. concorrência administrativa n. o 27. Autorizo, em fOrmos.
N° 39-AgCM, processo número
2.031.865-51 concorrência administrativa n.° 30. — Autorizo, em terMOS.

ATO DO SECRETARIO GERAL
Deeignação:
Do oficial administrativo, classe M,
Idilio Guerra DoDDS, matricula
27.280 para, como representante da
C.:orais:são de Aquisição de Material,
proceder á conferência do material
cleatinet-1c as diversas dependências
desta Secretaria, durante o impedimento do escriturário, classe G,
• Guilherme Cordovil Mauriti• Júnior,
rui,ricula 50.167..

Serviço Florestal
Boletim n.° 35
De 30 de março de 1951
DESPACHOS DO CHEFE
Hiro Buena, requerimento sôbre
corte de Árvore, processo número
2.075.313-51 -AgSF. Concedo, pagando as taxas sôbre uma . (1) arvore..
Júlio Sampaio, requerimento sôbre
corte de árvore, processo 2.075.435-51
AgSF. — Concedo isento de taxas.
Manuel Lopes, requerimento sôbre
c-irte de árvore, processo 2.075.442-51
AgSF. — Nada há que deferir, trata-se de uma simples poda.
Chil Dickstein, requerimel5to sôbre
corte de árvore, processo 2.075.368-51
AgSF. — Concedo, pagando as taxas
sare duas (2) árvores.
Nazi s- Cardoso da Fonseca, requerimento sobre côrte de árvore, proeêsso
• 2.075.414-51-AgSF — Concedo, paaardo as taaas sôbre duas (2) árvores.

Jardim Zoológico
Boletim n.° 68
De 2 de abril de 1951
MOVIMENTO DO JARDIM
ZOOLOGICO
Dia 30 de março de 1951:
Visitntes e renda:
252 Visitantes — Cr$ 756,00.
Dia 31 de março de 1951
\Tisitantes e renda: .
393 Visitantes — Cr$ 2,379,00.
Dia 1 de abril de 1951
Visitantes e renda:
6.959 Visitantes — Cr$ 20.877,00.
Portaria n.° 12:
Fica suspenso por 15 (quinze) dias,
a partir de 31-3-51, o Vigia referência D, Ismael Rosa, matricula nine-.
ro 67.407, por descaso na execução e
serviço, permitindo a fuga de animal
e também por ter atribuido . a falta,
sua a um co:ega.

Departamento de Agricultura
Boletim n.° 50
De 2 de abril de 1951
DESPACHOS DO DIRETOR
Orfanato Pedro Richard, número
2.030.813-51. — Autorizo nos termos
do parecer do Pôsto II.
Carlos dos Reis Principe, número
2.035.011-51. — Atenda-se de acôrdo com o parecer do Pósto
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RETIFICAÇÕES
No Diário Oficial n.° 71 Seção TI
de 29 de março de 1951, ás Pilhas(
3.261 e 3.262, nos atos do Chefe do
Serviço de Distribuição;
Onde se lê:
Cancelamentos:
Pela Resolução n.°. 31 de 19-3-51
Leia-se:
Pela Resolução n.° 31 de 19-3-51, o
Chefe do Serviço de Distribuição, de
acôrdo com o memorando ra o 26; de
13-3-51, do Encarregado do Setor de
Contôle de Rendas, processado sob ça
n.° 2.016.086-DAB e tendo em vista
o disposto no parágrafo 1. 0 do artigo
23 do Decreto ê.205, de 20-4-38 e a
Eesolução n. o 26 de 22-11-49, Resolve
cancelar as matriculas abaixo relacionadas, por falta de pagamento no
mês de março corrente.
Matricula 1.086 — Joaquim Alves
da Silva — Verduras — 43 — 51 —
CO — 47 — 48 — 21 — 3.
No mesmo Diário Oficial, às fortins
3.262 ,nos despachos do Chefe do
Serviço de Distribuição:
Onde se lê:
Salvatri Giglio,
Leia-se:
Salvatori Giglio 2.016.065-51 —
Defende, noa termo do parecer do
S. F. L.
Onde se lê.•
Miguel Trisuzzi,
Leia-se:
Miguel Trisuzzr 2.016.119-5ia —
indeferido.
Onde se lê:
Hilda Alves &afina
Leia-se:
Proferido em 17 de março de 1951
Hilda Alves Bonifim 2.016.126-ol.
Detendo, pagando o que devido
Manuel de Sá Araújo Filho número
2.015.886-51. — Deferido, pagando a for.
taxa devida. .

José da Cunha 2.016.216-51 — Manuel Martins Pedreira 2.016.211-51.
— Deferido pagando nos termos do
pareces do S. F. L.
João Camargo 2.016.184-51 — Manuel José Ferreira e João Ferreira Sobrinho 2.016.124-51 — Joaquim Serrinho e Arlindo Figueira de Orneias
2.016.108-51 — Viriato Ferreira e Aug usto Ferrtra 2.016.107-51 — Anibal
de Aniorim 2.016.060-51 — Antônio
Moreira de Sousa 2.016.059-51 —
Manuel-Joaquim Reboredo e Antônio
Augusto Reboredo 2.016.058-51. _—
Deferido, nada havendo a Pagar.
Paitônio Alegreti de Faria número
2.016.219-51 — Sebastião Pereira número 2.016.217-51 — Tomásia Maria
André 2.016.205-51 — Manuel José
da Silva 2.016.203-51 — Antônia
Jorge 2.016.202-51 — Aldemar Bernardo Gomes 2.016.201-51 — Armenio Augusto de Carvalho 2.016.189-31
Rosa Batista 2.016.200-51 -- Ernesto de Moraes Matos 2.016.186-51 —
Altivo de Jesus Ferreira 2.01e.179-51
— Jose Arruda 2.016.181-51. — Deferido, pagando o que devido for.
Francisco Miranda 6.011 139-51,
— Cumpra a exigência.
Manuel dos Santos & Filho número
2.016.022-51. — Registre-se o pedido
para posterior atendimento.
•
Custódio Barreiros 2.015.227-51.
— Torno se mefeito o despacho de
23-1-51, tendo em vista o informado
pelo S. C. R.
Justino Manuel Vila Nova Filho,
2.016.012-51. — Deferido, nada havendo a pagar.
SZ

Proferidos. em 21 de março de 1951
Carmine Inleliande 2.016.110-51. —
Deferido, pagando a taxa devida.
José Trisuzi . 2.016.121-51. — Defende..
(Reproduzidos por terem sido omitidos no Diário Oficial n.° '71 Sação
li de 29 de março de 1951). •-

Departamento de Abastecimento
Serviço de Correspondência

Serviço de Distribuição

Boletim In.° 67
De 31 de março de 1951
DESPACHOS DO DIRETOR
Proferidos em 30 de março de 1951:
Lúcio Rodrigues 2.001.633-51. —
Indeferido face ao informado e por
contrariar as instruções em vigor.
Matilde Nun.es 2.001.795-51. — De
acôrdo com o item B, do art. 1.° da
resolução n.° 26, de 22-11-49, do Prefeito, satisfaça preliminarmente, a
exigência cominada no art. 2.° da
pré-citada resolução,

ATO DO CHEFE
Cancelamentos:

Departamento de Veterinária
Boletim n.° 70
De 2 de abril de 1951
ATOS.; DO DIRETOR
Remoção:
Do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem animal (2VT) núcleo
5.191 para o Serviço de Correspondência, )4-VT), núcleo 1.190, o trabalhador referência C, matricida número 64.080, Herininio Carneiro.
DESPACHOS DO DIRETOR.João Sousa Tomé e Artier Alves
Pinto, processo 2.060.334-51, Comércio Geral de Alimentos S. A. processo ?.060.437-51. — Deferido, de
acôrdogeom as informações.
Recolhimento de rendas:
O DVT recolheu aos cofres da Municipalidade pela Guia 7.900.194 a
Importância de Cr$ 3.122,20.
EXPEDIENTE DO 1-VT
Apreensão de animais:
O 1-VT apreâpdeu na via pública
no dia 30 de março p. p. 53 caninos
Durante o mês de março p.p. foram apreendidos os seguintes animais:
566 Caninos — 2 Equinos — 2 Caprinos.

Pela resolução n.° 31, de 19 de
março de 1951, o Chefe do Serviço de
Distribuição, de acôrdo com o memorando n.° 26, de 13-3-51, do Encarregado do Setor de Contrôle de Rendas, processo sob n.° 2.016.086-DAB
e tendo em vista o disposto no parágrafo 1.° do art. 23 do -Decreto número 6.205, de 20-4-38 e a' Resolução
n°. 26, de 22 =11-49, resolve: cancelar
as matriculas abaixo relacionadas,
por falta de pagamento no mês de
março corrente.
Serviço de Distribuição
Matricula n.o 3.244 — José Alves
DESPACHOS DO CHEFE
Monteiro — verduras — A2 — '79 —
Proferidos em 28 de março de 1951 W
4 — 40 --- 83 — 84.
(Reproduzido por ter sido omitido
Celestina dos Santos Silva, número
2.016.074-51. — Deferido, nos têrrnos no Diário Oficial n.° 71 Seção II de
29 de março de 1951).
do parecer do S. F. L.
Válter Coelho 2.003.447-51. — Registre-se o pedido, para posterior
atendimento.
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE
Proferidos em 29 de março de 1951
Expediente de 30 de. março
Comparecimento;
Maria Eugênia • Machado Barbosa
de 1951
Deverão
comparecer ao 13» D. P.,
2.016.013-51 — Válter de Melo núBoletim n.° 70
no dia 2 de abril próximo, às 13 horas,
mero 2.016.075-51 — Cândido Antôo motorista que no dia 18 do corrente,
nio Melo 2.016.076-51. — Deferido,
na parte da manhã, dirigia a ambuATOS DO ASSISTENTE
pagando nos termos do parecer do'
lância do H.P.S., de n.° 19 (Oficio
S. M..
Reunião:
n. o 1.242-MCa de 26-3-51, do D. F.
Vicente Imbrosi 2.016.198-51 —
Francisco Cassiano de Medeiros nú- Os senhores ciaurgiões-dentistas e S. P.; à 13,a Vara Criminal, no dia
mero 2.016.056-51 — Anisio Dias auxiliares com exercício nesta S. Tp., 26-4-51, às 14 horas, o motorista José
Martins 2.016.055-51. — Indeferido são convidados a uma reunião que Alves de Assis. (Of. n. o 787, de 21 de
Otaviano 1VIarzulo 2.016.232-51 — se efetuará nO próximo dia 3 de abril, março de 1951).
Jorge de Sousa 2.016.230-51 — Ana ês 12 horas, no Setor Especial, a fim Os servidores em apreço, deverão
de Sousa Ferreira 2.016.229-51 — de que sejam tratados assuntos que comparecer antes, ao 1-MS, para efeito do expediente de apreseotação.
Antônio Inácio 2.016.224-51 — Lufs dizem resinito à profissão.
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Departamento de Manutenção
e Suprimento ATOS DO RESPONSAVEL
Remoção de pessoal:
Removendo .do 6-MS, núcleo
para o 8-MS, o motorista classe F —
Nélson de Almeida Lopes, mateieula
68.201,
ATOS DO CHkieel DO 8-MS
Recebimento de viaturas:
Foram recebidas do 15-MS, em 26
de março de 1951, duas ambulâncias
novas com as caracteristicas seguintes; ambuláncla em chassis de 114',
Ford F-1, mod. 1950, motor número
P8-RC-434.505, 8 cilindros, 100 11P,
equipada com maca portátil e .uma
de emergência, com quatro rodas e
uma sobressalente completa, pneus de
650 x 16 de 6 lonas e gigo de ferramentas, com: macaco com cabo,
inanicula e extensão, aspatula, bomba, graxeira, chave de vela, chave de
duas botat, chak'e de fenda, chave
inglesa, alicate e dispositivo para encher pneus. Esta 'viatura tomou o
ri.° 1-15; ambule/Ida marca "Chevrolet" 1950, construída em chassis

TÉRMOS DE CONTRATO

3800, tipo comercial, 137" entre eixos, motos EICQ-495.510,- de 92 .HP,
rodagem dupla no eixo trazeiro, pneus
de '750 x 18, equipada com roda sobressalente, sem pneumáticos e aego
de ferramentas, com: macaco, com
cabo, bomba de encher pneus, graxaim, chave de roda, chave, de vela,
chave inglêsa, chave de duas bocas
chave de fenda, alicate e martelo.
Esta viatura tomou o número de ordem 1-13.
Em consequência, sejam as mesmas
incluídas na carga do 8-MS e lotadas
na GR-4.
ATOS DA COMISSÃO DE
SINDICANCIA
Edital:
A Comissão de Sindiciancia, encarregada de apurar os fatos narrados
no memorando 42-10-MS, cie 3 de fevereiro de 1951, designada pelo Boleaim diário n. o 38, de 19-2-51, convoca os funcionários abaixo a comparecer à sede do 4-MS, à avenida
Salvador-de Sá n. o 206, às 14 horas
do dia 3-4-51, afim de prestarem declarações: Hilton Francisco de Oliveira, mat. 67.180, José da Silva, matricula 13-120 e Otaviano Gonçalves
Cordeiro, mat. 13.238.
•

tratadas, salvo estipulação especial em
-contrário, constante do contrato, às
disposições (tas Especificações e Obrigações Contratuais. aprovadas pelo
SECRETARIA GERAL
decreto número três mil e noventa e
DE VIAÇÃO E OBRAS
quatro de vinte e cinco de julho de
mil novecentos e vinte e nove, que ficam fazendo parte integrante do preS. T. E. do Morro de Santo
sente contrato. O "Consórcio" a,preAntônio
sentou provas de quitação com os imTarmo de Contrato que entre si fazem postos e taxas Federais e Municipais
a Prefeitura do Distrito Federal e bem assim do cumprimento das dea Companhia Construtora Brasileira terminações constantes do Decreto
de Estradas e, Estacas Franki Limi- cinco mil quatrocentos e cinqüenta e
tada, em consórcio para a execução dois (5.452) de um de maio de mil nodas obras de desmonte do Morro de vecentos e quarenta e três, que trata
Santo Antônio, construção de caro- da Consolidação das Leis Trabalhiscemento; muralha de eáis, atêrro e tas. O "Consórcio" declarou , também,
que está de acôrdo com as cláusulas
outras obras.
a seguir pelas anais reger-se-á o preAos trinta dias do mês de março sente contrato. Cláusula Primeira —
de 1951 (mil novecentos e cinqüenta Objeto do contrato: O objeto do pree um) presentes no Palácio Guana- sente contrato é a execução das obras
bara, à Rua Pinheiro Machado, na de desmonte do Morro de Santo AnCidade do Rio de Janeiro, o Excelen- tônio, construção do enrocamento, e
tíssimo Senhor Prefeito, General An- da muralha de cais, e atêrro, com
gelo Meiteles de Moraes, que neste ato observância do projeto aprovado núrepresenta a ,Prefeitura do Distrito mero cinco mil e trinta e um (5.031)
Federal, e é assistido pelo Secretário e modificações de detalhes que a PreGeral de viação e Obras, Engenheiro feitura entenda adotar, compreendenMário Cabral, pelo procurador Geral, do, além das obras preparatórias e
Doutor Carlos Povina Cavalcanti, e complementares as seguintes obras
presentes também as testemunhas adi- principais. a) — desmonte d Morro
ante assinadas conhecidas de todos os de Santo Antônio; b) — co strução
signatários, compareceu o Consársio do enrocamento e muealha de cãis
Companhia Construtora Brasileira de ao longo do futuro contôrno do litoEstradas — Estacas Franki Limitada, ral projetado entre o Aeroporto San=
estabelecida a primeira à Rua Xavier tos Dumont . e o Morro da Viúva; c)
de Toledo número trezentos e dezeS- — construção de cortina de estacas
seis, terceiro andar, são pavio, e a pranchas para proteção do contôrno
segunda à Avenida Rio Branco núme- interno da doca e da praia; d) — atarro trezentos e onze, décimo andar, no ro da orla marítima compreendida
Rio de Janeiro, doravante denomina- entre o atual e o futuro cais; e) —
do "Corsórcio", nêste ato representa- construção do prolongamento, entre o
do pelo Diretor-Presidente da aludida cais atual e o projetado, da passagem
°Companhia, o Engenheiro civil Cinci- subterrânea da canalização de recalnato Cajado Braga e pelo Diretor- que das lamas e dps emissários da
Gerente da referida sociedade, o En- estação de esgotos da Glória; f) —
genheiro civil Pierre Julien Achille construção dos coletores e emissários
Moreau, que também se assina P. A. que se tornarem indispensáveis para
Moreau, que declararam vir assinar o descaregar diretamente no mar atra-,
presente Tann° de Contrato para as rés do novo cais, a atual e a futura
obras de desmonte do Morro de Santo rêde cie esgotamento de águas pluAntônio.construção de enrocamento, viais; g) — muralhas de arrimo para
e muralha de cáis, atêrro da faixa proteção da colina em. que ficará o
litorânea e Obras complementares, em Convento de Santo Antônio e obras
virtude de ter sido aceita a sua pro- acaso necessárias para proteção dos
posta apresentada na concorrência pú- pilares dos arcas do antigo aqueduto
blica realizada no dia treze de março de Santa Teresa. Cláusula Segunda —
de 1950, por despacho do Excelentise Normas rara a execução das obras:
sinto Senhor Prefeito do Distrito Fe- Na execução das abras contratadas
deral exarado em vinte e nove de serão obedecidas as seguintes normas
abril do mesmo ano, no processo nú- e especificações: a) — Desmonte do
mero sete milhões trezentos e sessenta, Morro de Santo Antônio. O Consórcio
de mil novecentos e quarenta e nove deverá desmontar o Morro de Santo
(7.000.260-49), declarando ainda por Antônio e transportar os materiais
si e seus eventuais sucesores, que se escavados, desacrregando-os e espaobrigam a cumprir e respeitar o pre- lhando-os na área do atêrro, entre o
sente contrato, obedecendo outrossim, cais atual e o projetado, observando
no que disser respeito às obras con- o seguinte: 1.°) — deverá considerar

como circunstância dá mais alta onportâneia o tráfego intenso que existe
em todo o coetgroo do Morro e evitará qualquer perturbação do trânsito
de veículos nos logradouros circunsvizinhos; 2.°) — realizará, por sua
conta quaisquer pesquisas que julgar
necessárias para o' perfeito conhecimento da constituição geológica do
morro, devendo a Prefeitura, entretanto, fornecer-lhe a documentação
que possui dos estudos geológicos a
que procedeu; 3.°) — executará, à sua
custa a varredura e a irrigação dos
logradouros que venham a ficar, acaso,
prejudicados em sua limpeza, obedecendo para tanto as instruções da
Fiscalização; 4. 0) — tomará as providências e os cuidados necessários
para proteger as partes do morro que
não serão demolidas, isto é, a colina
em que ficará o Convento de Santo
Antônio e o terreno sôbre o qual se
apoiam os pilares dos arcos do antigo
aqueduto de Santa Teresa e, além
disso as providências de terceiros existentes na orla do morro cuja desapropriação ainda não estiver efetivada
pagando à Prefeitura as obras que
julgar imprescindíveis, sempre que
excederem aos cuidados devidos pelo
Consórcio; 5. 0 ) — organizará o plano
de execução e o horário de trabalho
que julgar conveniente, desde que seja
respeitada a legislação em vigor e que
torne possível a observância dos prazos contratuais; 6.°) — os volumes
dos materiais escavados serão medidos
nos cortea ou nos veículos de transporte, a critério da Fiscalização; 7.°)
— os volumes medidos nos- veículos
serão sempre reduzidos aos volumes
prováveis nos cortes pela consideração do empolamento dos materiais;
8.0 ) — -para efeito do disposto no
item precedente serão considerados os
seguintes valores para o empolamento: — terra compacta, piçarra
vinte e caco por cento (25%),
moledd_ trinta por cento (30%, pedra solta quarenta por cento
(40%), rocha branda quarenta
por cento (40%) e rocha dura
qüafenta e cinco por cento
(45%). E — Construção do enrocamento e da muralha de
cais. 1.°) A muralha de cáis
será construída com obediência
aos projetos números Um.OBE
mil duzentos e vinte e cinco e
mil duzentos e vinte e seis
-(1.225 e 1.226), do Sereia° Ce
Estudos e Projetos do (Departamento de Obras; .2.°) o enrocomento que servirá de base à
muralha de cais será construído
com pedra cujo pêso varia ae
quinhentos e dois mil e quinhentos quilos (500 a 2.500 kg.)
e que tenham dimensões devidamente graduadas de modo a
se obter a melhor vedação possível; 3.°) atingida a cota prevista no projeto, o enrocamento será completado com uma
camada de pedras irregulares
de menores dimensões, a fim
de encher os vazios existentes
e regularizar a parte superior
sôbre a qual deverá ser moldado o bloco de concreto de apóio
da muralha de cais; 4. 0 ) o enrocamento protetor, situado na
frente do enrocamento referido
no item anterior será construido
com grandes pedras de quinhentos a cinco mil quilos (500 a
5.000 kg) com o maior aproveitamento possível das pedras do
enrocamento
protetor do cais
atual; 5.0 ) o. bloco de concreto
superpôsto ao enrocamento da
base será moldado com concreto
de trezentos e cinquenta quilos
(350kg.) de cimeato por metro
cúbico, devendo a face superior
dêsse bloco na cota zero referida
no R.N. número quarenta e seis
(46) da antiga Carta Cadastral
da Prefeitura, existente junto a
escadaria da Santa Casa da Misericórdia, referência essa que fica quatro metros, quinhentos c
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trinta e quatr milímetros ...
(4,534m) acima do nível media
do Mar; 6.°) na construção do
bloco superposto ao enrocarnento, o concreto poderá ser colocado em sacos de aniagem ou laia/ çado diretamente sôbre o coroo
camento da base, conforme a
possibilidade de adoção de um ou
de outro sistema, tendo em vista'
o nível da maré na ocasião em
que estiver sendo executado o
serviço; 7.°) as muralhas de cais
dos dois tipos previstos no projeto aprovado serão cofistruídas
com o maior aproveitamento possível das pedras dos paramentos
dos trechos que lhes correspondem, do cais existente; 8.°) o enchimento da parte posterior da
-muralha de cais, será de concreto cielópico do traço de um:
três:cinco (1:3:5) em volume de
cimento, areia e pedra britada e
quarenta por cento (40%) de
pedra, de mão, com adensamento
mecânico, devendo a pedra de
mão ficar completamente envolvida pelo concreto; 9.°) o parapeito • da muralha 'será construido com o maior aproveitamento.
possível do parapeito existente
no cais atual; 10.°) para colmatagem da parte posterior do enrocamento será colocada uma
proteção de cascalho, moledo e
argila ou entulho limpo de demolição, na posição e com a es_ pessura indicada nos projetos:
1.°) a Prefeitura poderá descarregar ou mandar descarregar na
área do atèrro, em locais escolhidos de acôrdo com o Cansei-cio, de modo a não perturbar o
andamento dos trabalhos e ate
um volume que não venha a impossibilitar a colocação no aterro
cia totalidade do material excarodo do morro, qualquer quantidade de pedra, de quaisquer dimensões, que pertença à própria
Prefeitura ou seja proveniente de
obras por ela a:recatadas derset-emente ou por freio de contrato
ou empreitada; 12.°) o Consórcio
utilizará o material rnSerido no
Rein 11. 0 colocando-o no enrocamento; 13.°) para o fim de pa- •
gamento ao Consórcio, o volume
do enrocamento e do quebra-mar
distraídos será calculado em função dos volumes de pedra transportados e medidos nas embarcações ou outros veículos que tx.:
conduzirein ao local da obra: 14°)
os blocos de pedra da mulallia
e os parapeitos que forem sernecidos pelo Consórcio terão rigorosamente as mesmas características dos existentes no cai:
atual; 15.°) na frente da mar*.
lha do cais, onde fôr julgado ne.
cessário, será construído urz
quebra-mar com pedras de doi!
.nail e cinco mil quilos (2.000 a
5.00) asento sôbre o enrocamen.
to protetor da base. C — Cor.
tina de estacas-Franchas. la) —
Ao longo do coneerno da doca
onde está prevista a format:ãc
de urna praia, será construída
uma cortina protetora de esta , a.
cas-pranchas, ancorada, de Cooereto, devendo as estacas ter c
comprimento máximo de seet
metros e cinquenta centímetro!
(7,50m) de acôrdo com projete
de detalhes que será fornecidc
oportunamente, ao Cnsoorci pela
Prefeitura; 2.°) sôbre a coleei-ia
de estacas será construída u'a
mureta de bloco continuo de concreto simples revestido com lajes
de granito apicoado. formandu
piso e espelho observado o ciesenho de detalhes que a Prefeitura fornecerá ao Consórcio; 3.0)
a mureta ficará apoiada ,ôbre
uma laje de concreto armado
construída especialmente para
esse fim na parte superior da
cortina e solidária com a
roa: 4.°) as lajes de granito que
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deverão constituir o piso e par- 6.°) — o fundo, cateto e as paredes la- _se tornarem necessários, correrão por tro cúbico de escavação era moledo
te do espelho da niureta de co- terais das galerias de concreto tanto conta exclusiva do Consórcio; 3.°) — Cr$ 12,00 (doze cruzeiros); 7) por meroarnento da cortina serão de interna como externepente levarão terminadas as obra's, todo o equipa- tro cúbico e sevacaãço em rocha brame
trinta centímteros (0,30m) de uma demão de pinturaealfeetca. — G mento, no 'estado em que se achar, da Cr$ 35,00 (trinta e ci./to cruzeiros)
propriedade do Consórcio e 8) por metro cúbico de escavação ein
espessuea por sessenta centíme- - - Muralha de sustentação da colina continuará
do Convento de Santo Antônio.— 1.°) será removido do local no prazo má- rocha dura, compacta Cr$ 64,00 (sestros (0,30m) de espessura por —
ximo
de
noventa
— (90) — dias; 4.° senta e quatro cruzeiros); 9) por meA
colina
onde
deverá
ficar
o
Consessenta centímetros (0,60m), de
de Santo Antônio será protegi- — a Prefeitura poderá recusar permis- tro cúbico de decâmetro de transporte
largura e oitenta centímetros vento
da em todo o seu contôrrio por mu- são para entrada em serviço de qual- de terra areia, argila, piçarra ou mo(0,80m) de comprimento com o ralha
de arrimo, que terá o paramento quer parte do equipamento que julgar ledo, inclusive carga descarga e espaparamento apicoado fino e ares- externo
constituído de alvenaria de deficiente e exigirá sua substituição, lhamento até a distância de mil meta chanfrada em quatro centí- pedra com
a disposição "opus incer- em condições que permitam funciona- tros Cr$ 0,12 (doze centavos); 10)
metros (0,04m); 5. 0) o espelho da tum", com juntas
e enchi- mento com eficiência completa. —
metro cúbico decametro de transmureta de coroamento será cons- mento de concretorebaixadas
. eiclópirto solidário Cláusula quarta — Instalação dos can- por
porte de terra, areia, argila, piçarra ou
tituído por unia lage de granito com a referida alvenaria;
teiros das obras — A Prefeitura cederá moledo inclusive carga descarga e eses
2.°)
—
as
iom a espessura mínima de quinpara. a alvenaria serão assentes ao Consórcio, livre de qualquer ônus,
de mil a mil e quinhentos
ze centímetros (0,15) por sessen- pedras
em argamassa de cimento e areia a áreas de terrenos localizados na zona palhamento
metros distância Cr$ 0,072 (sete centa centímetros (0,60m) de altura um
por
três
—
(1:3)
—
terão
a
fac
do
Morro
de
Santo
Antônio
e
na
zona
e oitenta centímetros (0,80) de externa desbastada e apresentação /lie do aterro, necessárias à instalação dos tavos e dois décimos); -11) por metro
zomprimento e terá o paramento meneões veriáveis entre cinquenta canteiros de serviço, não podendo, en- cúbico decâmetro de transporte de ter
apicoado fino; 6.°) as lajes de centímetros a um metro — (C,50 m. a tretanto, as ditas áreas, serem utili- ra, seria, argila, piçarra ou moledo
granito deverão ser bem esqua- 1,00 ia.) — admitindo-se pedras me- zadas para fins estranhos 'às obras Inclusive carga, descarga e espalhadriedas com arestas bera dcfeti- nores para arremates; 3.") — o con- contretadas. O Consórcio construirá mento de mil e quinhentos a dois mil
dee, a fim de permitir o assen- creto cichipico terá o traço de um para à sua custa, em locais escolhidos pela metros,Cr$ 0,062 (seis centavos e dois
es tamento uma ao lado da outra, três para cinco — (1:3:5) --de ci- Fiscalização e para uso 'desta, dois — décimo) 12) por metro cúbico dece.iom junta rebaixada de cimento mento, areia e pedra britada com qua- (2) — barracões de madeira, pelo me- metro de transporte de terra, areia
a areia com a espessura de cinco renta por cento — (40 %) — de pedra nos, com instalções. de aedo:10 com 'a argila, piçarra ou moledo inclusive
descarga e espalhamento de
milímetros (0,005m) no munimo. de mão e será colocado depois de estar p' lante que será fornecida oportuna- carga,
na see'áo correspondente, a Mente. Será construído, pelo menos, dois a três mil metros Cr$ 0,ee6 (cinD — Aterro entre o atual e o assente,
-- (1) — barracão na área do des- co centavos e seis décimos); 13) por
futuro cais. 1.°) Todo o material parte externa de alvenaria'de pedra, um
e outro na área do aterro. O metro cúbico decâmetro de transporresultante, do desmonte. será em- de modo a estabelecer solidariedade monte
poderá construir nos can- te de terra ,arelaargila, piçarra ou
pregad ono aterro da área com- entre as duas partes de muralha. — Consórcio
teiros
de
serviço barracões para as moledo inclusive carta, descarga e espreendida entre o cais existente Cláusula terceira — Equipamento — suas instalações
preendendo ex- palhamento de três a quatro mil mee o projetado; 2.°) — depois de Relativamente ao equipamento mecâ- critório, depósitos,com
e ofi- tros Cr$ 0,051 (cinco centavos) e um
atingido o nível da maré máxi- nico a. ser empregado nas obras será cinas, dependendo,alnioxarifado
o pro- décimo); 14) por metro cúbico dema, o aterro será espalhado Ime- observado o seguinte: --1.°) — O jeto e a localizaçãoentretanto,
de tudo isso cie argila, piçarra ou moledo inclusive
diatamente após a descarga, de Consórcio deverá empregar na exe- aprovação da Fiscalização,,
Deverá ser 'câmetro de transporte de terra, areia
cução das obras o seguinte equipamodo a formar camadas de es- mento
mecânico: — Um — (1) — Eu- feita a instalação de banheiros e Ins- carga, descarga e espalhamento de
pessura não superior0 a trinta clid Loader;
duas — (2) -- escava.. talações sanitárias para uso do pes- quatro a cinco mil metros Cr$ 0,048
centímetros (0,30m); 3. ) na par"Lin.k Belt", de uma e meia — soal operário, podendo além disso, ser (quatro centavos e oito décimos): 15)
te do aterro adj acento ao novo deiras
1/2) — jardas- cúbicas; uma — insalado refeitórios com obediencia por metro cúbico decametrode transcais, em uma faixa de dois me- (1
(1) — escavadeira Bucerus de urna e aos preceitos de higiene, e observando porte de rocha branda ou rocha comtros (2.00111) de largura, será em- meia
(1 1/2) — jardas cúbicas; os projetos e a localização que forem pacta inclusive carga, descarga e espregado exclusivamente materi:.1 duas ——(2)
— escavadeiras Northwest aprovadas pela Fiscalização. A Jui- palhamento até a distância de mil
argiloso e entulho limpo de de- de ume e meia
(1 1/2) — jardas zo da Fiscalização poderão ser permi- metros Cr$ 0,18 (dezoito centavos));
molição. Será permitido, de cúbicas; unia ——(1)
tidas outras instalações desde que se- 16) por metro cubico decâmetro de ,e
acórdo com o Consórcio, durante Lima de uma e meia——eseavadeire
(1 1/2) — jam do interesse para o bons desen- transporte de rocha branda ou roa execução do atêrro, a descarga lerdas cúbicas; doze — (12)
— com- volvimento dos trabalhos -- Clã-esti- cha compacta, inclusive carga, descerde terra, pedra, cascalho e en- pressores de ar, dos quais, dois
— (2) la Quinta — Desenvolvimento das ga e espalhamento de mil a mil e qui- '_;
tulho limpo de demolição, por — fixos e dez — (10) — portáteis,
de obras — O Consórcio terá a liberda- nhentos metros Cr$ 0,108 (dez centaparticulares, sem qualquer inde- trezentos e sessenta — (360) — pés
de de organizar a marcha dos servi- vos e oito décimetros): 17) por metal
nização, desde que haja espalha- cúbicos cada um; trinta — (30) — ços
e adotar o plano ataque que achar cúbico decametro de transporte de romento conveniente
a
custa
dos
marteletes
_e
duas
—
(2)
—
furadeimais
conveniente desde que ofereça a cha branda ou rocha compacta incluinteressados; 4. 0 ) a Prefeitura de rasas -quatro — (4) — tournapuls necessária
aos operárias e sive carga descarga e espalhamento
acôrdo com o Consórcio, podera — Super-C — de quinze — (15) — terceiros esegurança,
propriedades, não de mil e quinhentos a dois mil ineteos
descarregar na área do aterro jardas cúbicas; quatro — (4) — tra- prejudique asuas
das obras e se- Cr$ 0,094 (nove centavos e quatro déqualquer . quantidade de terra, tares Caterpilar D Oito
(8); cinco almé dissoperfeição
capaz de proporcionar cimos): 18) por metro cúbico de deentulho limpo, pedra ou casca- — (5) — tratadores. Caterpilar A Sete ja
rendimento do serviço satisrató- camerto de transporte de rocha branlho, fazendo diretamente o a- —' (7); cinco — -(5) -- tratores In- umem
face do prazo estabelecido para da ou rocha comp acta inclusive carga,
palhamento ou mandando executar ternationel TD Dezoito — (18); dois rio
a conclusão das obras. Se o Consór- descarga e eatalhamento de dois• mil
êstes serviços pelo Consórcio; 5.°) — — (2) — tratores Caterpilar D Quatro cio
não der em qualquer fase dos tra- a três mil metros Cr$ 0,084 (oito cenos volumes de materiais transportados — (4) —; uatro — (4) escarifi- balhos
um andamento as obras, qrze tavos e quatro décimos); 19) por mepelo Consórcio para o aterro serão me- cadores; dois — (2) -- motoniveladidos nos veículos de transporte e doras Adams; uma — (1) — motoni- produza o rendimento indispensável tro cúbico decametro dé transporte de
para
a
sua
conclusão no prazo esti- rocha branda ou rocha compacta inquando o trznsporte não eôr feito em veladera Gallion; uma — (1) — moveículos a medição será realizada nos toniveladtre Rome; quatro — (4) — pulado, ficará sujeito as sanções pre- clusive carga, descarga e espalhamencortes com apuração do empolamen- rolos pé e carneiro;. sete — (7) — vistas nas cláusulas vigeeirna primei- to de trsê mil a quatro mil metros
to. — E --- Passagem subtenrãnea — Euclid Wagon de quinze — (15) — ra e décima oitava. — Cláusula Sex- Cr$ 0,077 (sete centavos e sete déci1.°) — O túnel de passagem sub- jardas cúbicas; seis
(6)
DW Dez ta — Ataque e . horário das obras — mos): 20) por metro cúbico decâmeterrânea das canalizzeões da estação — (10) — vagon de quinze — (15) — Os serviços deverão ser atacados com tro de transporte de rocha branda ou
de esgotos da Glória será prolongado jardas; quatro — (4) — tornatrailler intensidade suficiente para que seja rocha comnacta inclusive carga, desentre o atual e o futuro cáis, com as de . quinze --- (15)', — jardas cúbicas; cumprido o prazo contratual. Os tra- carga e espalhamento de quatro mil
mesmas dimensões do existente; 2.0) doze — (12) — dumptors Koehring de balhos do enrocament oe das mura- a cinco mil metros Cr$ 0,073 (sete
— o referido túnel será prolongado em seis — (6) — jardas cúbicas; vinte lhas de cais deverão ser atacados de centavos e três décimos); 21) Dor me;aleria de concreto armado, de acôr- — (20) — caminhões basculantes, en- mdoo a serem, aproveitadas as marés tro cúbico de enrocamnto
da
do com o projeto que será fornecido tre Mack e Volvo; quatro — (4) — baixas, mesmo que se torne, para isso muralha de cais, inclusive abase
cansada
oportunamente; 3e) — as tubula- guindastes sendo: dois (2) para cinco necessária, ultrapassar os horeirios para a regularização da parte superior
ções serão prolongadas até o futuro — (5) — toneladas e dois — (2) -- normais e prosseguir ininterrupta- com materoial fornecido e assente pecáis, com as mesmas características para duas — (2) - e- toneladas: seis — mente, co ma intensidade necessária lo contratante Cr$ 333,00 (trezentos e
das existentes. — F — Coletores e (6) — betoneiras, sendo: e quadro — dia e noite, quando se apresentar opor trinta e três cruzeiros): 22) por meemissários de águas pluviais — 1.°) — (4) — de q uatrocentos — (400) — tunidade do -aproveitamento de maré tro cúbico de enrocamento
ie
Na área de aterro serie construídos litros e duas — (2)
de mil — favorável a Juizo da Fiscalização ca- to base ou protetor com aproveitaos coletores e emissários indispensá- (1.000) — litros; dois (2) — comexclusivamente ao Consórcio os mento das pedras do enrocamento do .'
veis para garentir o funcionamento da pressores; dez — (10) — marteletes; bendo
decorrentes do trabalho noturno, cais atual. inclusive retirada, transrêde de águas pluviais que desemboca uma — (1) — máquina Menck de onus
como da iluminação dos canteie assentamento: — Cr$ 10800
no cáis atual; 2.°) — os coletores e cravação; uru — (1) — rebocador; bem
de serviço — A Fiscalização provi- porte
(cento e oito cruzeiros); 23) por meemissários serão de tubos de concreto quatro -e (4) dumpers de une — ros
fim
de
que
os
veículos
do
denciará
a
cúbico ele enrocamento protetor e
eu terão seção retangular de concreto (1) --- metro cúbico; seis — (6) — Consórcio empregados nas obras te- tro
mar cora pedras fornecidas e
ermado, construidos no local, tudo de aminhões de cinco — (5) — tonela- nham livre transito, quando houver quebra
assente pelo contratante, inclusive
acôrdo com os projetos a serem for- das; oito — (8) — pontões, kendo: necessidade de trafegarem fóra do ba- transporte
por via marítima ou ternecidos oportunamente pela Prefeitu- dois — (2) — de trinta — (30) — to- rário normal — Cláusula Sétima —
restre e assentamento Cr$ 265.00 (dura ao Consórcio; 3.0) — os tubos neladas para os guindastes, quatro" — Preços
unitários: A Prefeitura paga- zentos e &senta e cinco cruzeiros);
le concreto, os coletores e os emissá- (4) — para o transporte do enroca- rá ao Consórcio
pelos serviços contra- 24) por metro cúbico de enrocamento
rios, deverão obedecer às especifica- mento oom capacidade para duzentos tados os eeguintes
preços unitários: base ou protetor com pedras fornecições e exigências das normas recomen- e cinquenta metros cúbicos (250 m3)
dadas pela Associação Brasileira de de pedras; um --..(1) — . para má- 1) pormetro quadrado de capina Cr$ das e colocadas pela Prefeitura na
Normas Técnicas; 4.°) — as galerias quina Menck de cravação e um — (1) 1,00 (um cruzeiro); 2) por metro qua- área do aterro, inclusive transporte e de concreto armado serão construídas — para transporte de estacas pran. drado de roçada Cr$ 0,50 cinquenta assentamento: de acCedo com o paráde concreto dosado para uma taxa chas. A relação precedente de equi- centavos); 3) por-metro quadrado de grafo primeiro; 25) por metro cúbico
de trabalho de oitenta quilos por cen- pamento poderá, de aceedo com as destocaznento Cr$ 5,00 (cinco cruzei- de bloco ele i conereto simples.colocado
tímetro quadrado — (80kg/crn2); 5•0) partes contratantes, ser modificada no ros); 4) por metro cúbico de escava- em sacas e assenta sôbre o .errocte— o fundo e as paredes laterais das interesse das obras; 2.°) — o trans- ção em terra, areia e argila compacta mento Cr$ 1.412,00 (um mil quatrogalerias e concreto serão revestidos porte do equipamento para o local das Cr$ 12,00 (doze cruzeiros); 5) por me- centos e doze cruzeiros); 26) por mecom argamassa de cimento e areia de obras, assim como _ as despesas de tro cúbico de escavação em piçarra tro linear de assentamento de cada
traço um três (1:3), internamente; custeio, marautençaso e, reparação .que Cr$ 12,00 (doze cruzeiros); $) por me- uma das quatro primeiras fiadas ,de
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pedras de muralha de cais de perfil (oitenta e sete cruzeiros); 46) por metro, fornecida e assente, inclusive posta. Cláusula Oitava - Contas
circular ou cicloicial com aproveita- matro linear de extensor de luva de reaterro e soca-.da vala Cr$ 767,00 parciais - O Consorcio apresentar:1
e calo- (setecentos e sessenta e sete cruze:- contas mensais baseadas em rne,11.•15e-s
mento das pedras dos cais atuais, in- uma polegada e meia inci
clusive retirada e transporte. Cr$ .. Pação e execução das rosca strPs • tiran- ros); 68) por cada metro linear de parciais que serão efetuarias Pela
644,00 (seiscentos e quarenta e quatro tes Cr$ 139,00 (cento e trinta e ...ove galeria de tubo de concreto com o Fiscalização mediante solicitação do
¡Cruzeiros); 27) por metro linear de cruzeiros); 47) por cada uma das por- diâmetro de um metro é vinte een- Consorcio, devendo a importância res•fornecimento e assentamento da g pe- cas de uma polegsda e meia, para os tímetros, fornecida e a&-ente inclusi- pectiva ser levada, logo que atendidas
dras de cada uma das quatro primeiras tirantes, inclusive colocação Cr$ 34,00 ve reaterro e soca da vala Cr$ .... as formalidades legais, à crétato do
ffiadas
para o cais d.e. perfil circular (trinta e quatro cruzeiros); 48) por
(um mil e dez cruzeiros); 69) conaorcio, em conta espeCial do Pas'Cr$ 693,00 (seiscentos e noventa e três cada urna das chapas de aço de uni 1.010,00
por cada metro cubico de concreto alvo Financeiro denominada "Emprésacruzeiros,); 28) por metro linear de quarto de polegada de espessura, vinte para
galeria retangular, dosado para timo de
-- Consorcio
fornecimento e assentamento das pe- Por vinte centímetros com furo de uma taxa -de trabalho de oitenta .cruí- - Obras• Fínanciamento
de Desmonte do Morro de
kiras de cada urna das quatro primei_ urna polegada e meia, no centro,- coto- los por centímetro quadrado, inclu- Santo Antônio". A Fiscalização infiadas para o cais de perfil cieloi- cada Cr$ 20,00 (vinte e nove cruzei- sive formas e escoramentos e exclu- formará, as contas apresentadas no
Siais
;dal Cr$ 693,00 (seiscentos e noventa e ros); 49) por cada uma das crava- sive a -armadura- Cr$' 1.642,00 (um prazo máximo de 10 (dez) dias, as
; três cruzetros); 291 por metro linear_ Ções de estacas Cr$ 757,00 (setecentos Mil seiscentos e quarenta e dois cru- quais não everão sofrer redução ou
i de assentamento de cada urna das e cinqüenta e sete cruzeiros); 50) Dor zeiros); 70) por cada quilo de ferro desconto algum. Cláusula Nona - Al,quatro fiadas superiores das muralhas cada metro linear de proteção do ti- para armadura de galei ia rctangalar terações - das quantidades de serviço
de caia dos dois tipos com aproveita .. rente com pintura asfáltica e filtro Cr$ dobrado e colocado,
até odadiâmetro
No de-correr
execução das _obra s
imento de pedra dos cais atuais, inclu- 4, 20 (quatro cruzeiros e vinte centa- de - tm quarto de polegada Cr$ .... -contratadas
ser modificadas
laive retirada r transporte Ca$ 614.0G vos); 51) por cada um dos cortes de 14,20 (quatorze cruzeiros e vinte cen- as quantidades de serviço
que coas, (seiscentos e quarenta e quatro cru- trinta centímetros nas cabeças das es- para
tavos);
71) pordecada
quilo
de ferrotaram
tara do Edital de Concorrência ' Puarmadura
galeria
retangular
-adros); 30) por metro line ar de for- lacas Cr$ 100.00 (cem cruzeiros); 52)
neeimento e assentamento das pedras Por cada metro cúbico de concreto dobrado e colocado, de ' cinco dezesseis blica realizada no dia treze de março
de cada uma das auatro fiadas supe,_ simples de traço um para três para avos de polegada até meia polegada de mil novecentos e cinquenta
i
bem
viçose menriores para a muralha de cais de per_ cinco, para murete, de enrocamento de diâmetro
;
12,70 (doze
cruzeicorno, substituídos
sertambarn teetentaCr$
centavos);
72) por
ca- cionados,
por . outros os
-que
til circular Cr$ 693.00 (seiscentos da cortina de estacas, inclusive fôrmas 3os quilo
e setenta
de ferro para armadura de nham constado do mesmo Edital, desnoventa e três cruzeiros); 31) por e colocaçã,o .Cr$ 1.249,00 (um mil du- •
de que, entreter (o, não seja exce.. 'metro linear de fornecimento e as- untos e quarenta e nove cruzeiros); galeria retangular dobrado e coloca- diclo
o . valor do contrato e mediante
~temente' das -ene:Iras de cada urna 53) por cada uma laje de granito para do, de . cincooitavos de polegada até parecer
da Comissão Fisealizadora,
das quatro fiadas superiores da mu- eapeamento da multa _de coroamento um5.---polegada de - diâmetro - Cr$ 11,40 com aprovação
do Prefeito. - Clá?!sula
-ralha de ca is de perfil cicloidal Cr$ da cort- na, com as dimensões de trinta (c- nze cruzeiros e quarenta centavos); Décima - Prazo
- O Consórcio se
•G93,00 (seiarentos é noventa e três cru- Por suarenta e por Oitenta centímetros, 73) por Metro quadrado de concreto obriaia a executar Urdas as obras pres
e espelhos aplicados, fornecidos magro para regularização do leito de 'vistaa no presente contrato, dentro
zeiros): 32) por metro cúbico de con- plao
,eret racielónico para enchimento e re- e assentes Cr$ 3.137,00 (três mil cento assentamento de galeria" retangular, do prazo de 730 (setecentos e trinta),
fo rço na norte nraterior das Muralhas e trinta e sete cruzeiros); 54) por caa espessura de oito centimetros dias, corridos, contados a partir da
de cais Cr$ 768,00 (setecentos e "es- da uma laje de granito para espello com
Cã .1( 85,00 (oitenta e cinco cruzeiros); data em que, após ter registrado o
senta e oito cruaelaos); 33) por metro de muleta de coroamento comat'di- 74)
por
cada metro quadrado de re- contrate no ,Wribunal de Contas, a
cúbico de prpteção do atêrro na parte mensões de oitenta por sessenta cen- vestimento das galerias retangulares Prefeitura entr:igar, desimpedidos, os
tímetros.
espessura
mínima
de
quinze
de
enracamento
com
casca-posterior
com argamassa de ei- locais de ataque de serviço e as áreas
. lho, moleclo, ar gila ou entulho linmo centímetros, paramento apicoado for- internamente,
mento e areia com o traço um para para as instalações, o presente conde damolicão Cr$ 18.00 (dezoito cru- 'tecida e assente Cr$ 2.819,00 (do rs mil tras Cr$ 53,00 (cinquenta e três cru- trato terá seu prazo prorrogado de
zeiror); 34) Dor metro linear de as- oitocentos e dezenove cruzeiros); 55)
75) por cada metro quadra- tantos dias quantos corresnanderem
.sentamento do pasapeito d5 murallin Por cada urna das juntas de separa- zeiros);
do de pintura -asfáltica das galerias ao período entre a data de inicio das
das vigas de amarração das esta- retangulares
com aproveitamento do existente no ção
intena e -externamente obras e a do -registro do "contrato
cais atual, incl usive retirada e trans- cas p ranchas, com dois centímetros Cr$ 17,00 (dezessete cruzeiros); 76) de financiamento". Cláusula Décima
,porte Cra 242 00 (duzentos e doze cru- de espessura e cheias com betume Cr$ por
cada
uma
caixa de areia de um Primeira - • A despesa inicial no va-zeiros); 35) por metro linear de for- 115,00 (cento e quinze cruzeiros); 56) metro por um 'Metro e cinquenta cen- lor de Cr$ 1.750.000,00 (um milhào
,
.
P01
cada
metro
cúbico
de
escavação
necimento e assentamento de parapei.setecentos e cinquenta mil cruzeiros),
to novo isp al ao existente no cais atual de escavação em terra ou areia. pa- tímetros, completa com tampão de
Cr$ 3.498,00 (três mil quatrocentos e ia vala ou canal, até a profundida- ferro Cr$ 3.561,00 (três mil quinhen- código 3.470 (três mil quatrocentos e
verba 700 vi
(seteceators
g eMe "nara
noverSa e oito cruzeiros.: 36) por me- de de uni metro e cinquenta centí - tos e sessenta e uni cruzeiros); 77) correrá
setenta)pela
do Orçamento
'Iro quadrado de apicoamento de pe- metros, com transporte até cinquenta por cada uma caixa de areia de um
muros.
eiras de cantaria Cr$ 18,00 (dezoito metros Cr$ 6.00 (seis cruzeiros);'..t7) metro e cinquenta centímetros por ralhas e outros melhoramentos" a
a construção
de muros.
pasules, asoucruzeiros): 37) por metro cúb i co de por metro cubico em escavação em dois metros, completa com tampão' de qual
fica desde
já ernpenhada
mconcreto dosado para uma taxa de terra ou areia, para vala ou canal, ferro Cr$ 4.770,00 (quatro aanil .
portância respectiva. O saldo resaté
a
p
rofundidade
de
três
metros,
centos e setenta erueeiros); 78)setepor tante, no valor de Cr$ 513.453 990.00
trabal ho de oitenta quilos por eentlmetros quadrados para fabricarão de com transporte até cinquenta metros cada uma caixa de ralo, completa,
três
de
ferro
Cr$
954,00
(quinhentos
e -quarenta
e . ,()Pmiestaca»-nranchas, colocado nas fôrmas inclusive '• descarga e espalhamento com •grelha.
79) por cada metro linear de(nolhõe.s
quatrocentos
e cinquenta
Cr$ 1.608.00 (um mil e oito cruzeiros); Cr$ 10,50 (dez cruzeiros e cinquenta vecentos e cinquenta e quatro cruzeidido a conta da operação de crédito
38) por metro cúbico de concreto do- Centavos); 58) por cada metro qua- ros) •
endo para uma taxa de trabalho de drado de levantamento de calçame n - canalização com tubos do ferro de oito mil e noventa cruzeiros) será ateu-oitenta quilos por centímetro quadra- to de macadame betuminoso Cr$ 11,00 polegadas de di-metro, de ponta e baseada nos rneursos da "Operação
do para fabricação de placas, e anco- ( Onze cruzeiros); 59) por metro qua- bolsa, fornecido e assente na . galeria n. 10.321' (dez mil trezentos e vinte
Crédito"
. alie de
trata
o Decreto
e um)
de 13de
(treze)
junho
de mil
eragem, inclusive colocação nas .fôrrnas eirado de leventamento do passeio de subterrânea da estação de esgôtos da de
novecentos
e cinquenta
(1950' e...
cor.. concreto Cr$ 12,00 (doze cruzeiros); Glória, inclusive as
e assentamento das placas Cr$'
juntas
- Cr$
1,242,00 (um mil duzentos e quarenta 60) por metro quadrado de escora- 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro respondente ao projeto de lei 395
noventa e cinco)
de 1950
e dois cruzeiros); 39) por metro qua .. mentos de zaredes de vala ou canal cruzeiros) ; 80) por(trezentas
cadae metro
cubi(milda
novecentos
e cinquenta),de
a ser
,drado de forma para fabricação de es- Cr$ 100,00 (cem cruzeiros); 61) por co de face externa
muralha
(tecas-pranchas e placas de ancora . cada metro linear, de galeria de tubo arrimo, com altura média de vinte
enreenhactsa
. ora dos
,gern Cr$ 123,00 (cento e vinte e três de concreto com o diarnetro de qua- metros, em alvenaria de pedras "opus dores.
autorizada
A importância
pela Camara
Vereacomo a da parte
cruzeiros) 40) por metro cúbico de lenta centímetros, fornecida e assen- ineertum", assente combem
argamassa
derestante para
concreto para urna taxa de :trabalho te, inclusive reatêrro e soca da sala cimento e areia com juntas rebaixaao Consórcio,
as
de oitenta quilos por centímetro _lua- Cr$ 195,00 (cento e noventa e cinco t
dascreditada
- Cr$ 980,00 (novecentos
e oi- completarobedecidas
o valor do contrato será
condições
cláusula oitava
cuia liairado para as lajes superiores da cor- cruzeiros); 62) por cada metro linear tenta cruzeiros); 81)
pornacada
metro
tina de estacas, colocado nas fôrmas de galeria de tubo - de concreto com cubicotrês
, para to
cinco,
com quarenta
cicloplco,
traço um quidação será atendida pelo produto
de concreto
da venda de terrenos urbanizados,
Cr$ 1.042,60 (um mil e quarenta e dois o diâmetro, de cinquenta centímetros •
cruzeiros): 41) por metro quadrado fornecida e assentte, inclusive reatei.- muralha
arrimo de altura
constantes
dasmão,
relações que.
acompapor de
cento
de média
pedra
de
para
de forma para as lajes superiores da ro e soca da vala Cr$ 271,00 (duzencortina de estacas: Cr$ 123,00 (cento e tos e setenta e um cruzeiros); 63) de -vinte metros, colocado, inclusive nham o Edital de Concorrência ou
tal fim,
a indicados
quota de
vinte e três cruzeiros); 42) por quilo por, cada metro linear de galeria de formas e respectivo escoramento Cr$ para
de outros
que deduzida
possam
atribuída,
ao
a -er ser
Ide ferro para armação das estacas tubo dé concreto com o diâmetro de 1.080,00 (um mil e Banco
oitenta
cruzeiros).
Brasil S/A, nos têrmos da
, pranchas, das placas de ancoragem e sessenta centímetros, fornecida e as- Parágrafo Primeiro - O Consorcio dez pordocento
cláusula XVI (dezesseis) * do acôrdo
' das lage-s superiores da cortina de es- sente, inclusive reatérro e soca da va- obriga-se a executar a sua custa,
assinado entre êssesena
estabelecimento
teces, dobrado e colocado com o dist- la Cr$ 341,00 (trezentts e quarenta e qualquer
os
ônus para a Prefeitura
q
aproe a "Prefeitura",
crédito
metro até um quarto de colegada Cr$ um cruzeiros); 64) por cada metro 11- serviços constantes de
do
itera
24 (vinte
_14,20 (quatorze cruzeiros e vinte cen- near de ' galeria de tubo de -concreto t
desta cláusula,
o volu- de 30 (trinta) de
e quatro)
setenta
caté
três),
taoca): 43) Dor quilo de ferro para com o diâmetro de setenta eentime- mee
máximo
de 5000 (cinco
mil) me- vado
pela Lei
número
(duzentose
novembro
de 1948
(mil273
novecentos
'armação das estacas-pranchas. das troa, fornecida e assente, inclusive troa cubicos. Parágrafo
seguado
-Os
sete
quarenta
e
oito),
até
que
seja
liauiplacas de ancoragem e das lajes su- reatêrro e soca da vala Cr$ 500,00 preços unitários constantes dos itens dada
.
a
divida
de
Cr$
58.090.000,00
periores da cortina de estacas, dobra- (quinhentos cruzeiros): 65) por cada números: trinta e dois, trinta e
(cinquenta e oito • milhões e noventa
do e eolocadR com o diâmetro cinco metro linear de galeria de tubo de a quarenta e quatro, quarenta e seis,
dezesseis avos de polegada até meta concreto com o diâmetro de oitenta cinquenta e dois a cinquenta e chi- mil cruzeiros) aludida na cláusula
„polegada Cr$ 12.70 (doze cruzeiros .9 centímetros, fornecida e assente, ia- co, cinquenta e oito e sessenta,ses- ainda, pela alienação de qualquer
setenta centavos); 44) por quilo de clusive reatarro e saca da vala
senta e dois a setenta e quatro, se- XII (doze)
do invocado
Acõrdo
ouao .Consórcio,
pelo valor
ofere
ferro para armação das estacas-pran- Cr$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco tenta e sete, oitenta e oitenta e um lote
eido na concorrência ou hasta Traehas, das placas de. ancoragem e das ruzeiros) • 66) por cada metro linear (32, 37 a 44, 46, 52 a 55, 58 a 60, 62
•e- blica, de que licitar. Cláusula Dê1ajes superiores 'da cortina de estacas, de galeria de tubo de concreto com o a 74, 80 e 81) são resultante da 1-ecima Segunda - Fica ressalvado que
dobrado e colocado com o diâmetro diâmetro de noventa centímetros, for- dução feita de pleno
aeôrdo
com
oa
.do contratante
(manto
a obrigação
de cinco oitavo até umafpolegada Cr$ neeida e assente, inclusive reaterro e Consorcio, depois da aceitação de sua execução
da
obra,
até
ser
elaborado
11,45 (onze cruzeiros e quarenta e cinco soca da vaia Cr$ 605,00 (seiscentos e p roposta pelo Excelentíssimo
Senhor
e registrado o contrato
de financiacentavos): 45) por metro linear de ti- noventa e cinco cruzeiros): 67) por Prefeito do Distrito Federal, obrigane mento
,está
adstrita
ao
de Cra
cante de vergalhãn de uma polegada e cada metro linear degaleria, de tubo do-se o Consorcio a observá-los ao 1.750.000,00 (um milhãovalor
e
mala, inclusive colocação de Cr$ 87,00 de concreto com o d'Arr,-.l.ro de um invés dos que constam da mesma pro- cinquenta mil cruzeiros)setecentos
ora entre-
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eaSsada na forma da cláusula décima
primeira (XI). Cláusula Décima
rerceira — Direção e Fiscalização
das- obras — Todos os serviços contratuais serão fiscalizados pelo Orgão
ou Comissão que o Prefeito designar
e que será constituído de modo a não
causar perturbação ao andamento das
obras. O contratante facilitará ao
Orgão Fiscalizedor o exercício c(Sndiluo e minucioso' de suas funções.
Cláusula Décima Quarta — Disposi-iões Gerais — A) Administração geral das obras compete ao contratan
que deverá manter à testa dos sereiços um engenheiro responsável, desidamente qualificado de acôrdo com
) Decreto número -23.569 (vinte três
nil quinhentos e sessenta e . nove)
le 11 (onze) de dezembro de mil nosecentos e trinta e três que regula
) exercício da profissão. B) As or'eps, instruções e em geral, as coaunicações entre a Fiscalização e o
entratante serão feitas por escrito.
.l) A Fiscalização imporá ao Consório a retirada do serviço de qualquer
erventuário cuja permanência julgar
aciva à bôa Marcha dos trabalhos
u prejudicial à perfeição das obras.
SI A Prefeitura providenciará para
'le as desapropriações e demolições
sjain feitas de modo a não perturarem o programa de trabalho.de
lonsórcio, entregando-lhe, livres de
* ivalquer onus os locais destinados às
,bras e instalações. E) O Consórcio
f.0 poderá alegar atraso por motivo
e demora nas desapro priações, dese que sejam efetuadas em tempo
• )ortuno as que se tornarem necessá'as para a passagem das linhas de
ída dos materiais do desmonte, a
llia de desapropriações e desocupao de imóvel que de fundos para o
torro só poderá justificar atrazo do
esmonte
na parte situada nas proxi•
- ¡idades do imóvel não desapropriado,
aja escavação não possa ser em! linda sem risco para a sua segusnea. Is ) As remoções 'que se tornam necessárias, de instalações e dis-eitivos de serviço de utilidade púiea (dutos de energia elétrica e de
defone, canalizações de qualquer naseaza. posteação, linhas de carris,
te.) e os respectivos „acessórios, se-.o pedidas pelo Consorcio à Prefeiera ou providenciadas por esta in'ependentemente de solicitação. G)
e locação topográfica de todas as
• 'oras sere feita pelo Consórcio, com
'-iediência rigorosa as instruções e
ss indicações que forem fornecidas
'ela Fiscalização. H) O Consórcio
Ião poderá interromper o exclame/1*o de qualquer dos serviços contrata'os por praso superior a 30 (trinta)
lias salvo motivo devidamente jiasti'icado junto à Fiscalização. I) O
-,onsórcio submeterá à aprovação da
-erefeitura todos os planos de inste'ações que se fizerem necessários ne
-.urso da obra. J) O Consórcio man-erá, permanentemente a limpeza das
egradouroe acaso prejudicada em
onseqüência da passagem dos yd-'
.ulos de transporte de material de
/esmonte para o aterro. K) Tôdas
instalações provisórias do Conaário feitas para as obras contratadas
everão
ser removidas no praso de
•
O (sessenta) dias subseqüentes à
-onclusão dos trabalhos. A Fiscalicação poderá exigir a remoção das
nstalações que se tornarem desnecessárias no curso das obras mar-ando praso para o cumprimento de
sxigências. L) O Consórcio reporá em
eerfeito estado os logradouros e reseectivas bemfeitorias acaso danificados pelas obras e suas Instalações.
-Cláusula Décima Quinta -eFtepações
Se danos e avarias — A reparação de
s anos e avarias causadas a terceiros, seus S"ens e propriedades, em
-conseqüência da execução das obras
sontratadas correrá por conta exclusiva do Consórcio e deverá ser executa-Ia no mais curso prazo possível a
titério da Fiscalização. No - caso de
ser apresentada queixa ou reclamao de qualquer prejudicado a Prereitura, serão por esta, depois de Ve'ficada a sua procedência, deter-
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minadas as providências necessárias
e o prazo dentro do qual o Consórcio
deva pô-los em prática sob pena de
serem as mesmas providências tomadas pela Prefeitura diretamente ou
por intermédio de preposto seu sugeitando-se o Consórcio a ter descontado de sua caução a importância
das despesas efetuadas. As avarias
que em conseqüência das explosões ou
por outro qualquer motivo, se verificarem em qualquer parte das obras
ou nas suas instalações bem assim
os maqulinsmos, despositivos e acessórios utilizados pelo Consórcio e que
pertençam a Prefeitura ou a terceiros deverão ser imediatamente reparados pelo Consórcio a sua própria
custa. O Consórcio tomará tôdas as
providências necessárias para proteger as canalizações e instalações de
serviço de utilidade pública • superfidais, aereas' o-a subterrâneas, e bem
assim os bens pertencentes a terceiros pondo em prática as providências convenientes em cada caso particular. Cláusula Décima Sexta — Caução — Para garantia do cumprimento
do presente contrato e aia conservação
das obras, o Consórcida-caucionou a
importância de Cr$ 5.000.000,00 (eines- milhões de cruzeiros) conforme
guia de depósito número 11.222 (onze mil duzentos e vinte dois) de guiná:, de junho de mil novecentos e cinqüenta. Sé a• empreiteira incorrer em
alguma multa e intimada a pagá-la,
não o fizer dentro do prazo de trêsdias úteis da data da publicação do
Edital de notificação no "Diário Oficial" ou ainda caso seja necessário
proceder-se-á qualquer desconto da
caução, fica a Prefeitura autorizada
a mandar vender em bolsa por conta e risco do Consórcio tantos títulos
de caução quantos forem suficientes
para o referido desconto independentemente de qualquer outro procedimento administrativo ou judiciário.
Caso a caução seja feita em dinheiro,
a importância do desconto será retirada. do depósito de garoatia. Clã"
sitia Décima Sétima — Foro — C
Consórcio elege para domicílio legal
o foro desta Cidade do Rio de Janeiro. Cláusula Décima Oitava — Rescisão a- O' Prefeito poderá declarar
rescindido o presente contrato, independentemente de interpelação judi-

ciai se o contrato fôr transferido a
terceiros Rem a sua prévia autorização; sO Consórcio falir ou se não
detaandai ente indispensável as obras
para a sua conclusão no prazo estipulado. Em qualquer desses casos o
Consórcio receberá o pagamento das
obras executadas e aceitas pela Fiscalização mas- perderá a favor da Prefeitura a caução existente em depósito. Cláusula Décima Nona — Aceitação das abras — As obras ~ente
poderão sei. aceitas após a conclusão
de todos os serviços de que -trata o
presente contrato desde que se achem
em perfeitas condições a juizo da Fiscalização. Fica bem entendido que
se decorrido o prazo de 6 (seis) meses antes do término das obras, do
presente contrato a Prefeitura não entregar livre e desembaraçados tôcias
as áreas em que as obras devam ser
executadas, para obediência a oprazo fixado na cláusula décima, a parte não liberada ficará excluida, para
todos os efeitos, dos compromissos,
assumidos pelo Consórcio. Cláusula
Vigésima — Valor do contrato — Ao
presente contrato será dado o valor
de Cr$ 550.203.690,00 (quinhentos e
cinqüenta milhões duzentos e três mil
e noventa cruzeiros) edecorrente da
aplicação dos preços unitários estabelecido na cláusula sétima as quantidades previstas de serviço a realizar.
Cláusula Vigésima Primeira — Multas —Salvo motivo de fôrça maior
devidamente comprovada, a iuizo do
Prefeito, o Consórcio, por falta de
cumprimento do prazo estabelecido na
cláusula décima sugeitar-se-á a pagar a Prefeitura; a) . por dia que exceder ao prazo contratual a multa de
Cr$ 10.000,0C (dez mil cruzeiros) até
60 (sessenta) dias úteis excedentes e
de Cr$ 20.050,00 (vinte mil cruzeiros)
se o nemero de 'dias excedentes for
superior a 60 (sessenta); b) em conseqüência de qualquer falta a infrações de cláusulas contratuais, inclusive a falta de cumprimento das ordens
- nanadas pela Fiscalização, o Colai aio /Seara sujeite a pagar multas
Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) a
Crd 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) ele' vadas ao dobro nas reincidências. As
multas serão aplicada": pela Fiscalização tendo o Consórcio direite, de recurso pare c Secretário Geral ele Via-
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ção e Obras e para o Prefeito sem efeito suspensivo. Cláusula Vigésima Segunda — Selos de Educação e Saúde
e Proporcional — No presente contrato é aposto em sélo de educação
e saúde de Cr$ 1,50 (um cruzeiro e
cinqüenta centavos) que é inutiliza-'
do pelo primeiro signatário, O s'elo
proporcional deixou de ser pago "exvi" do disposto no item VI (seis) do
artigo 15 (quinze) da Constituição Federal e de acôrdo com o resolvido na
circular número 23 (vinte três) de
seis de agôsto de mil novecentos e
quarenta e oito do Senhor Ministro
da Fazenda. Cláusula Vigésima Ter-:
ceira — Impôsto do sêIo de expediente
— O Consórcio pagou peia gula número dois milhões novecentos e nove
mil e dois (2.909.002) de dezessete de
junho de mil novecentos . e cinqüenta
a quantia de Cr$ 130,00 (cento e trinta cruzeiros), relativa a assinatura
de têrmo de acôrdo com as leis números 308 (trezentos e oito) e 318
(trezentos e . dezoito), de vinte um de
dezembro de mil novecentos e quarenta e oito e vinte nove de janeiro
de mil novecentos e quarenta e nove .
respectivamente. Cláusula Vigésima •
Quarta — Validade do contrato — O.
presente contrato só terá validade
após o respectivo registro pelo Tribunal de Contas ficando acordado que
o Consórcio nenhuma indenização caberá no caso de ser negado o registro
Por aquele Coletado Tribunal, sendolhe entretanto, garantida a restituição de odos os depósitos que tiver
feito, em conseqüência do presente
contrato. Fica entendido que a parte
restante para completar o valor deste
contrato referida na cláusla décima
primeira estará sujeito a ratificação
logo que seja obtido o registro do contrato de financiamento a que alude a
cláusula décima. E assim por estarem jussos e contratados lavrou-se o
Presente têrmo, mie lido e achado conforme é assinado pelas partes interessadas a saber: Prefeitura do Distrito Federal, representada pelo Excelent(^"elem Senhor Prefeito do Distrito Federal, ledo Secretário Geral
ele Vineão e Obras, aelo Procurador
Geral da mesma Prefeitura do Distrito- rodarei e pelo Consórcio Comranhia Construtora Brasile-Ira de Estradas — Eete sas Feenki Lilnitada representado relos Seahores — Engenheiros: ninni nato Ca Mn Braga e
Plerre Julian. Achille Moreau, e por
mim ste'-'so is'al.a) de s. 'Noves caie o
escrevi. P io de Janeiro, em 20 de
ma erte de rd ev-ates e cinqüenta
e um: — A. iliend.ns de Moraes. —
;triiri(i ' Cabral. — Carlos Pain:na Ca- Cincinato C. Rtytaa. —
P . A. ilforenti." — Rodolfo Pinho das
RENDAS MUNICIPAIS.

CONSTITUINTES DE 91
Vitor de Sá
Preço : Cr$ 50,06
n

A VENDA:
Seçãcs 'de Vendas: Av. Rodrigues Alves,

'Agência I: Ministérioda Funda
-Agência
Pretório
'Anild&-fé
pedkip.s pelQ ietlyiçà dG Rewenso Pasta
_

SECRETARIA

DE

GERAL

SAÚDE E ASSISTÊNCIA

Ser v i,. '
'-)ntrôle da Renda
Dia 26 \de mars'a de 1951
26 — Taxa de Serviços Municipais
73,li,
34 — Rendas Diversas de
Serviços Municipais
934.e0
49 — Juros ‘ de Mora e
. Multas •
5.108,40Total
6.115,30
Foram emitidas 26 documentos na
importância de seis mil ceaste e quinze
cruzeiros e oitenta centav6s.
26. --'Taxa de Serviços Municipais
b97,2b
34 — Rendas Diverãas
Serviços Municipais 6.792,00
49 — Juros de Mora e
Multas
3.870,70
50 -s- Eventual
155,00
'Cota]

11. 414,00
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EDITAIS E A VIS
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES
8P8
EDITAL N. 41
'O Departamento do Pessoal faz
ciente ao servidor Gustavo Sartone,
matrícula ri. 61.462, Escriturário classe "G" que deverá comparecer em
sua sede' à Avenida Graça Aranha número 416, 4•0 andar, sala 416, a fim de
justificar sua ausência do serviço nos
`larmos do artigo 246 do decrete-lei número 3.770, de 28 de outubro de 1941."
(Proc. n. 1.035.145-50).
Em 30 de março de 1951. - Nelson
Fraga, Chefe do 8 PS.

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACÃO
Departamento d Pessoal
PROMOÇAO: SERVENTE DO QUADRO PERMANENTE
3.°

QUADEDUESTRE DE

1950

2.° Publicação
600 vagas
600 vagas

600 cargos da classe "G"
800 cargos da classe "F"

Classificação por ordem de antiguidade, para ser submetida ti. apre•
EDITAL N. 42
(dação de Sua Excelência o Senhor Prefeito, para os devidos fins:
"O Departamento do Pessoal faz
Relação da publicação feita no D.O. (II), de 28 de março de 1951.
ciente ao servidor Euclides Inácio Sil"Republiquem-se os nomes abaixo por tereme sofrido alterações:
va, matrícula ri. 8.341, Artífice, que
deverá comparecer em sua sede à AveClasse "IP"
Número de ocupantes
nida Graça Aranha 416, 4.° andar, sala 416, a fina de justificar sua ausência do serviço nos Vermos do artigo 246
I •
do decreto-lei n. 3.770, de 28 de outuTempo de Serviço
bro de 1941." (Processo n. 1.040.327Número
1950) .
Nome
Matrícula
Em 30 de março de 1951. -- Nelson
Na Classe Na P.D.F. Fraga, chefe do 8 PS.

b) antiga classe
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
576
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603

604
605
606
607

Ananias .Mancel de Oliveira
Bolivar José de Lima ...
Francisca Caetano
da
Silva
Cláudio Alves de Macedo
Ailto de Sousa Botelho
Jorge José Rodrigues
Sebastião Batista
Júlio Gonçalves Trindade
Manoel Vitorio° da Silva
Antônia Campos r
Benedito Fernandes dos
Santos
Rodovilers Gomes Coelho
Antônia Rodrigues Marques
Francisco de Assis Ferreira
Eduardo Joaquim-g
sárin
António Ferreira Veiga • .
Medeiros
Hermenegildo
de Menezes
Laureano dos Santos a..
Antônio Dias
Antônio de Sousa Faria .
Onaldo de Araújo
Euclides Luiz Cordeiro .
Alexandre de Paiva ,
Francisco José da Fonseca
Sebastião Pinto , de Siqueira
Nelson Avelino da Silvai
Pedro Lima
da
Vitorino
Herman°
Cunha
Valderniro Caetano
Geraldo Barros
Carlos José de Sousa
de
Antônio Salvador
Freitas
Abrahão Audalafth
Osório dos Santos Cruz .
Adand da Silva
Antônio Domingos Pauzariella
Montez
da"
Valdemar
Costa
Severia.no Francisco dal
. Silva
Manoel Lopes . do Nasci-1
mento
!
Mário da Silva Breia

26.891
17.990

938
938

6.897
6.447

22.865

938

6.289

22.930
8.102
28.922
18.410

933
938
, 938
938-

6.242
6.242
6.015
5.985

15.733

938

5.893

26.527
23.801

" 938
938

7.429
16.371
sa.
4.161

938
938

28.105

938

23.710
24.138

938
93%

30.071
23.882
7.406
24.916
14.496
- 29_910
116

938
933
938
938
938
938
938

13.421

937

6.335
2.853
23.911

933
938
936

23.850
115
7.460
6.448

93e
936
936
936

12.126
. 4.279
29.419
.26.526

935
933
932
931

24.717

931

24.251

931

26.915

930

28.441
30.5a0

930
929

938

EDITAL N. 43
"O Departamento do Pessoal comunica a quem interessar possa, que se
habilitou ao recebimento do mês de
funeral nos têrmos do artigo 173 do
Estatuto, Jerônimo Máximo Nogueira
Penido, em virtude do falecimento do
ex-servidor Palmira Maciel Viana, matricula n. 40.26'7, ocorrido em 27 de
julho de 1950, cujo estado civil indicado na certidão de óbito é o de soltelra." (Processo n. 1.045.478-50).
Em 30 de março de 1951. - Nelson
Praga, Chefe do 8 PS.

EDITAL N. 39
de 1941" (Proc. n. 1.049.552-50)
"0 Departamento do Pessoal 1a7
ciente ao servidor Sebastiâo Alves de

Silva, matricula a. 19.091, Trabalhador de Limpeza Urbana padrão D, que
deverá.. comparecer em sua sede a
Avenida Graça Aranha n. 416, 4.° andar, sala 416, a fim de justificar sua
ausência do serviço nos têrmos de
art. 246 do Decreto-lei n. 3.770, de 21
de outubro de 1941" (Proc. número
1.059.299-50)
Em 14 de março de 1951, - Nela,),,
Braga, Chefe do 8-P.,.

• EDITAL NP 3t
O Departamento do Pessoai ias e
ente ao servidor Maria Coelho da Sii
va Alves - Matricula ri.° 3.802 Ofiical Administrativo -- Classe J que deverá comparecer em sua sede .
Avenida Graça Aranha número 416 •
4.0 andar - Sala 416 a Sim de justi
ficar sua ausência do serviço nos ter
mos do artigo 246 do decreto-lei nu
mero 3.770, de 28 de outubro de 1951
(Proc. n.o 1.049.325-50).
Em 26 de março de 1951. - Nelsoi
Fraga, Chefe do 8 PS.
EDITAL N.° 35
O Departamento do Pesoal faz ciente ao eervidor Leticia Figueira da Silva, matricula número 32.955, Proftee
sor de Curso Primário, que devera
comparecer em sua sede à Avenide
Graça Aranha número 416 - 4. 0 fui
dar - Sala 416, a fim de justnicia
sua ausência do serviço nos têrmcs co
artigo 246 do decreto lei n. o 3.770 dt
28 de outubro de 1941:
(Processo n.o 1.043.274-50).
Em 26 de março de 1951. - NeLee•
Fraga, Chefe do 8 PS.
% EDITAL N.° 4t
O Departamento do Pes:Jai
nica a quem interessar possa, que
habilitou ao recebimento do mós a
funeral nos têrmos da artigo 173 d.
de
Estatuto, Hildebranaa Correia
Melo, em virtude do falecimento d . ex-servidor Francisco de Sousa, matai
cula número 9.466 ocorrido eia 26 omaio de 1950, cujo estado civil inch
cado na certidão de óbito é o de solteiro.
(Proc.n.° 1.023.300-50).
Em 28 de março de 1951. - Net.
son Fraga, Chefe do 8 PS.

EDITAL N. 44
"O Departamento do Pessoal caemnica a quem interessar possa, que ee
habilitou ao reeebimento do mês de
5.638
funeral nos têrmos do artigo 173 do
5.414
Estatuto, Nelson de Sousa, em virtude
do falecimento do ex-servidor João Nu5.323
nes da Rocha, matricula n. 43.367,
ocorrido em 17 de outubro de 1950,
4.393
cujo estado civil indicado na certidão
de óbito é o de solteiro." (Proc. Me
4.817
mero 1.050.980-50)
4.805
Em 30 de março de 1951. - Nescn
Fraga, chefe cio 8 PS.
a.788'
Comissão de Processo
4.751
4.749
Administrativo
EDITAL N. 45
4.712
CITAÇÃO
"O
Departamento
do
Pessoal
Xaz
4.524
2.250
ciente ao servidor Milton de Resende
Sr. Ponciano Rodrigues da Fonseca.
938
Viegas, matrícula n. 34.796, Prático matricula n.° 25.085, nos têrmos clt
de Laboratório, que deverá comparecer parágrafo único do artigo 237 do Dr?
em eira sede à Avenida Graça Aranha creto-Lei 3e'770 de 28-de outubro de
.0.003
número 416, 4.0 andar, sala 416, a fim 1941, devereis apresentar defesa na
7.355
de justificar sua ausência do serviço processo administrativo n.o 1.073.21e.
6.824
nos tèrmos do artigo 246 do decreto- de 1949, instaurado pela Portaria nulei n. 3.770, de 28 de outubro de 1941." mero 4, de 5 de jaapiro de 1951, da
6.755
(Proc . n. 1.057.685-50) .
Exmo. Sr. Prefeito do Distrito FedeEm 30 de março de 1951. - Nelson ral.
5 571
Fraga, chefe do 8 PS.
5.550
Em 24 de março de 1951. - Galeno
4,382
Cezimbra, Presidente.
4 097
Serviço de Informações
7.543
EDITAL N. 36
4.790
• SECRETARIA GERAL
5.307
"O Departamento do Pessoal coem- DO INTERIOR E SEGURÂNÇA
6.260
nica a quem interessar possa, que se
habilitou ao recebimento do mês de Departamento de Fiscalização
5.274
funeral nos têrmos do artigo 173 do
1.. CP - CANDELARIA
Estatuto, Mariana Ferreira Leiroz, em
4.304
virtude do falecimento do ex-servidor
de Fiscalização
Departamento
Antenor José de Santana, matricula
11.329 n. 16.844, ocorrido em 23 de maio de
3.a Publicação
1950, cujo estio civil indicado na cera
5.588 tidão de óbito é o de viúvo" (Proc. O Delegado desta 1.' Circunscrição
Piscal-Candelaria, faz público que não
7.303
n. 1.044.907-50)
tendo sido apresentada a nenhum
Em 13 de março de 1951. - Nelson Distrito de Arrecadação as tçu ime roí......firaga, Chefe do 8-PS.
meros:
5.324
5.314
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26 Maria de Lourdes Angelo
27 - Hilda da Costa Grimming'
28 - Luzia de Oliveira Soares
29 - Sueli Santiago da Rosa
30 - Janet Corrêa Pimentel
31 - Maria Helena Botelho
32 - Jeanette de Oliveira Soares
33 - Arlete Meireles
3,1 - Ardida Couto Martins
35 - Cilene de Oliveira Barros Viana
36 - Glória de Lima Maximiano
37 - Aldiléa Pinto Cardoso
38 - Wanda Grubits
39 - Maria de Lourdes da Silva Rosa
40 - Maria Ignez Brown
41 - Maria Paulina Corrêa Machado
Comissão de Aquição
42 - Neide Falcão Braga Melo
Instituto 'de Educação
43 - Ilcéa Couto de Menezes
- de Material
EDITAL
N.
36
44 - Maria Luisa Borges Selling
CONCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA
Estão abertas, até o dia 10 de abril, 45 -- Iêda de Sousa Fontes Arruda
Heloisa Helena Monteiro
Torno público para conhecimento na Secretaria do Instituto de EducaHeloisa Maria Matos Barbosa Pinto
dos interessados, que seis dias após ção, das 9 às 15 horas, a reunovação 47
- Maria Angélica da Costa Ferreira
a publicação do presente edital será de matrícula para o Curso de História 48
49 - Geni da Costa Rocha
realizada a Concorrência abaixo, para da História do Brasil e as inscrições 50
Nunes Maciel
fornecimento do material :adiante dis- para matricula nos seguintes Cursos 51 -- Marli
Léa Vitulle
de Aperfeiçoamento para professor
criminado,
52 - Rose Mary Felícia
primário:
1 - "O português no Brasil", pelo 53 - Maria da Conceição Magalhães Carvalho
54 -,Maria Aparecida Paiva Barroso
Prof. Cândido Jucá Filho;
CONCORRÊNCIA
2 - "Literatura infantil e folclore", 55 - Sueli Correia Odilon Alves
ADMINISTRATIVA N.° 39 pelo
56 - Maria Lúcia Fontes de Melo Leitão
Prof. J. C. Melo e Sousa;
Grupo 19 - Uniformes,
etc.
3 - "As últimas conquistas da ma- 57 - Lourdes Jorge Habuk
temática e sua repercussão na cultura" 58 - Glória Maria Guieiro de Rezende
As especificações constarão de avul- pelo
59- Célia Maria Teixeira vow sydow
Prof. Dacorso Neto; .
sos, que de conformidade coar-o De4 - "Aspectos práticos da metodo- 60 - Léa da Conceição Loureiro
creto-lei n.° 1.705, de 27.-de novem- logia
da matemática", pela Prof. Al- 61 - Nadir Soares Portela
bro de 1939, serão distribuidos aos
62 - Maria de Lourdes Pimenta dos Santos
Paiva e Sousa;
interessados' na série da I. C. M., fredina
5 - "História política, administra- 63 - Regina Helena da Cruz Secco Macedo •
sita na Avenida Presidente Vargas, tiva,
social, económica e cultural do 64 - Silvia Helena Ramos Costa
n.° 435, 3.° andar, sala 304-A, onde
de Janeiro", pelo Prof. Jaime 65 - Ivone Coutinho Pinheiro
também quaisquer outros esclareci- Rio
66 - Thais Nunes da Rocha
mentos serão prestados a quem in- Coelho;
- 6 - "Tendências da cultura con- 67 - Ondina Lacerda
teressar.
68 - Ilma de Azevedo
temporânea",
pelo
Prof.
Célso
Kelly;
I. C. M., em 29 de março de 1951.
7 - "Novidades do ensino da geo- 69 - Vara -Maria Ribeiro Puget
- "baldo de Oliveira Soares, Pre- grafia",
pelo Prof. Geraldo Sampaio '70 - Ana Maria Christensen
aidente da ICM,* -Mat:. 582.
8 - "A Química na vida diária" 71 - Duld Guimarães Rodrigues
•
'72 - Vara Lúcia Pereira da Fonseca
.pelo Prof. Mário Paulo de Brito;
9 - "Conservação dos recursos na- 73 - Arminda Botelho Martinho
SECRETARIA GERAL2
do país", pelo prof. Silvio piam; , '74 - Darcila da Silva Moja
DE EDUCAÇÃO E CULTURA turais
10 - "A saúde como tarefa do pro- '75 - Maria de Lourdes da Conceição
fessor primado", pelo Prof. Jose Pa- , '76 - Marli Geraldes Bastos
Dep artamento de Educação ranhos
'77 .- Irene Cardoso da Silva
Fontanela;
Complementar
11 - "Organizapção e utilização de 78 - Gelda Rocha Vidal
museus escolares e coleções feitas por '79 - Marina de Sousa Villardi
3-EC
discentes" pelo Prof. Edgar Susse- $'-8o - Vara' Lúcia de Macedo Jofily
kind d elViendonça;
a 81 - Vara Judiee da Mota Teixeira
EDITAL N. 2
12 - "Cancioneiro escolar", pela 82
vilina, de Oliveira Rocha
Srs. Professores de Música e Canto Prof.
Duhilia Guimarães Madeira;
83 - Avatára Soares
Orfeônico:
kind
de
Mendonça;
84
Rosemary Araújo de Siqueira
Comunico-vos que na próxima quinCampos;
85 - Marli Lasmar ta-feira, 5 de abril, às 9 horas, reali- Astério
14
"As
artes
no
Brasil",
pelo
Angela
Maria de Carvalho Vieira
86
zar-se-á a reunião do "Centro de ES- Prol.'
87 - Maria Lúcia Fadul Abranteso
tudos e Pesqnisas Artístico-Musical", As aulas e demonstrações de cada 88
- Irisdéa da Mota Barbosa
no Centro de Recreação e Cultura,
serão realizadas, uma vez por 439 - Jacira de Freitas Souto Maior
Praça Arcoverde, Copacabana, obede- curso
às quintas-feiras, no trimes- 90 - Maria Lúcia Teixeira Bastos
cendo à seguinte ordem: a) palestra semana,
de abril a julho.
91 - Lúcia Maria Angfelotti
Ware a História da Música; b) leitura treInstituto
31 de março 92 - Vilma Salin Raed
à primeira vista de "Joanina", letra de 1951.de- Educação,
gr
Didia Machado Fortes, 93 - Maria Lúcia Costa Oliveira
ale,Silvia Salema, música de Silva Diretor.
94 - Maria Aparecida Silveira Pereira Lima
95 - Hilda de Carvalho
96 - Neusa. Judith Lopes
97 - Geny Jorge Rossi
Instituto de Educação
98
Teresinha Moreira Real
EDITAL N. 37
99 - Dayse Reis Bustamante
',101)
Teresinha Sousa Santos
Concurso de admissão à la série do Curso Ginasial (2. a época
,101 - Zaira Duna
Classificação das candidatas habilita.das nas provas intelectuais e jul- '102 - Berenice de Mesquita Maciel
gadas aptas na prova de sanidade e capacidade física:
103 - Aurelia Cordeiro da Fonsaaa Filha
Ponts. 104 - Maria Bernedette de Matos
1 - Leda Maria da Fonseca e Silva Elia
103
- Eunice da Costa Freire Braga
259,2
2 - Lêda Maria da Silva Drummond
251,2 106 - Iris Pinto de Sousa Gaioso
3 - Célia Ashton
107 - Neide Paura Sabrosa
242,7
4 - Lecy Goulart Hazan
..
108
Ester da Silva Cardoso '•
a
,241
5 - Joaqnina Lúcia Galvão
239,7 109 - Rosa Lauria Barbosa
6 - Myriammpring Gregory
237,3 110 - Neide Moreira da Silva Lima
7 - Lia Maria Valporto de Almeida
•
236,2 111 - Leny Costa
.,
8 - Catarina Silveira Alves
..
.1123 - Anna Klein.
23 6 11
2335;6
a
9 - Norma Plerucci do - Espirito Santo
- Freida Jane Zveiter Averbug
10 - Maria Delfina Santos de Albuquerque
232,3 114 - Vera Regina Ferreira
11 - Elce Cabral Ferreira
222,3 115 - Nina Maria Garcia Vernes
12 - Lia Afonso do Amaral
2343 '116 - Eni Guilherme Marques da Silva
13 - Marilza Velho de Castro Faria
117, - Maria de Lourdes Botelho de Sousa
231
14 - Kley Ozon Monfort
228,2 118' Zulmira Maria de Carvalho
15 - Nair Costa Campos
227,0 119 -- Maria Helena Kropf Soares
16 - Edna Maria Lousada Câmara
226,8 120 -'Marli Lopes de Mesquita
17 - Myriam Nunes Martins dos Santos
226,6 121 - Teresa de Jesus Tedim Costa
- Maria Emília Cairo
226,6 122 - Nice Wancelotti
•:
19 - Sidnéia Braga Malvar
226,5 123 - Nancy Macedo Brown
20 - Silvia Maria Lopes de Castro
226,4 124 - Marilza da Conceição Soares
21 - Maria Lúcia Figueiredo .Coimbra
223,9 125 - Marilena Duarte Alcoba
22 - Walkyria Conceição Rodrigues
222,2 26 - Marta Rangel Barroso
23 - Dilma .Castilho Contador
• .
221,3 1127„ - Maria Adelaide Pinto Camões
24 - Iècla de França Correia
220,6 128 - Maria Helena Rocha
25 - Resina Costa Mandaram '
219.1 129 - Adelaide dos Prazeres Morais
8.117.061 e 4117.062 em nonie 'de
Denizart & Silva Lourenço, estabelecido à rua Conselheiro Saraiva número 13, 1.° andar;
8.117.018, em nome de Otávio da
Cruz Fernandes estabelecido à rua
Conselheiro Saraiva n.° 13, La andar
e 8.116.911 em nome de Iglesias Lopes, estabelecido à rua Buenos Aires
ra° 21, ficam as mesmas declaradas
invalidas para todos os efeitos, Antônio João Dutra, Delegado Fiscal, mat. 68.697.

Novo; c) ensaio do Orfeão dos Professores da Prefeitura do Distrito Federal com as seguintes músicas:
minha terra querida, letra de Lu's
Guimarães, música de Lusilia Guimarães Villa-Ltasos, "Oração", letra de.
Padre Anchieta, música de F. Chiara,
"Hino ao Trabalho", letra de José
Rangel, música de Ducue Bicalho, arr.
de H. Villa-Lõbos, '`Lamento", de
Homero Barreto e "Pátria", de H. villa
os-_Distrito Federal, 31 de março de
1951. - Svivio Salema Gareão Ribeiro,
Chefe do a-EC - Mat. 3.151..
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217
216,9
213,6
213,6
213,1
212,2
210;6
210,4
210,1
210
209.3
209,6
209,6
208.2
207,8
207,2
207,1
206,8
206,8
206,6
205,8
205,2
205,0
204,8
204,7
204,7
204,7
204,7
204,5
204,3
204,2
202,9
202,8
202,5
202,5
201,9
201,7
201,4
200,9
200,7
200,3
200,1
199,7
199,7
199,4
198,8
198,6
198,5
198
197,9
197,4
197,1
196,8
196,6
196,4
196,1
196
195 6
193,6
193,5
192,8
192,5
192,2
191,5
191,5
191,2
190,8
190,5
190
189,3
189,7
189,2
188,7
188,7
187,8
187,6
186,7
186,4
186,3
186,1
186,1
185,1
184
184,0
193,8
183,5
193
183,0
182,8
182,1
182
181.6
181,5
181,5
181,5
180,7
180,0
179,3
179,3
178,7
178
177,7
177
176,9
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130 - Neusa Cavalcanti
131 - Leda Michalski de Melo
174,5
132 - Norma Labandera
173,4 .
Sueli Muzi
173,3
134 - Jeuse Fundão Machado
173
135 - Leda Sousa Dias Pesoa
172,5
136 - Isa Rodrigues Silveira
167
137 - Teresa Patrocínio da Silva,
166,7
)138 - Ana Lúcia Andrade Araújo
165,7
139 - Lídia Pereira
165,4
n 140 - Alma Oneira da Silveira
163,7
162,6
141 - Elci Ribeiro de Carvalho
162,4
142 - Anadir de Carvalho Lopes
161,7
143 - Nelma Lima d'Avila Garcia
161
1 144 - Marli Ribeiro do Prado
159,6
145 - Marina Costa do Nascimento
155,2
146 - Iumara Cella Rafael Fontes
152,2
147 - Cella Ferreira Lobato
152
148 - Déa Selma Monteiro Soares
A candidata de n.0 753 não compareceu para os exames complementares.
As candidatas de números 216, 248, 902 e 1.469, encontram-se aguardando
a decisão do Dr. Juiz da 2.° Vara da Fazenda Pública.
As candidatas de números 818, 891, 1.113, 1.136, 1.978 e 2.096 foram
julgadas inaptas nas provas de sanidade e capacidade física.
Os responsáveis pelas candidatas, julgadas inaptas na prova de sanidade
e capacidade física poderão recorrer do julgamento da comissão médica, na
forma do art. '7.° e §§ 1.° e 2.° das Instruções reguladoras da referida prova,
abaixo transcritos:
"Art. 7.0 Das decisões da comissão médica de julgamento poderá baver
recurso, que será encaminhado ao Diretor do Departamento de Saúde Escolar e das decisões deste caberá recurso ao Senhor Secretário Geral de
Educação e Cultura.
1.0 Os recursos das decisões da comissão médica de julgamento devem
ser interpostos dentro de 48 horas decorridas da publicação das referidas
decisões no Diário Oficial.
2.° Os requerimentos dos recorrentes terão entrada na sede do Serviu')
de Saúde do Instituto de Educação e Escolas, Normais, durante as horas do
expediente".
Distrito Federal, 31 de iaarço de 1951. - Didia Machado Fortes, Diretora
do Instituto de Educação.
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transmissão, na importância de
Cr$ 1.176,70, apurado no processo acima referido.
Em 26 de março de 1951. - ass.)
- Henrique Octavio C. Ferreira Chefe do 1. RD - mear. 2.244.
Departamento de Rendas Diversas.
- Visto - Em 28 de março de 1951.
- Maria da Conceicão Soares - Oficial el. - metr. 36.757.
EDITAL N. 545
Guia n. 4.506.686-50 - }tua Barão - com entrada pelo n. 165.
Fica cientificado o - Sr. Gentil Chagas, que deverá efetuar, dentro no
prazo de 15 dias, o pagamento do
seu débito de impôsto de transmissão,
na importância de Cr 1.176,70, apurado no processo acima referido.
Em.26 de março de 1951. - asa.)
-

Cr$ 432,00, apurado no processo exima referido.
Em 26 de março de 1951. - ass.)
- Henrique Octavio C. Ferreira Chefe do 1. RD - metr. 2.244.
Departamento de Rendas Diversas.
- Visto - Em 28 de março de 1951.
- Maria da Conceição Soares - Oficial el. *-- metr. 36.757.
EDITAL N. 550
Guia n. 4.509.460-50 - Rua Pereira de Almeida n. 10.
Fica cientificado a Sra. -Eunice Leitão Coelho, que deverá efetuar, dentro de 15 dias, o pagamento do sea
débito de impôsto de transmissão, na
importância de Cr$ 250,00, apurado
no processo acima referido.
Em 26 de março de 1951. - asa.):

- Henrique °atavio C. Ferreira Henrique Octavi0C. Ferreira - Chefe do 1. RD - metr. 2.244.

Departamento de Rendas Diversas. ale
Chefe do 1. RD - matr. 2.244.
- Visto - Em 28 de março de 1951.
Departamento de Rendas Diversas. - Maria da Conceição Soares - Ofi- Visto - Em 28 de março de 1951. cial el. - matr. 36.757,
- Maria da Conceição Soares - Oficial el. - metr. 36.757.
EDITAL N. 551
Guia
n.520.328-50
- Rua MarqueEDITAL N. 546
sa de Santos n. 24.
Guia n. 4.502.491-50 - Rua asupaFica cientificado o Sr. "Trof" ceretã - lote 9.
Transporte Oficina Ltda. - que deFica cientificado o Sr. Aristides verá efetuar, dentro no prazo de 15
dos Santos, que deverá efetuar, den- dias, o pagamento do seu débito de
tro no prazo de 15 dias, o pagamento impasto de transmissão na importândo seu débito de impdsto de trans- cia de Cr$ 750,00, apurado no processo
missão, na importância de
acima referido.
Cr$ 5.490,00, apurado no processo aci- Em 26 de março de 1951. - ass.)
Cr$ 1.176,70 - apurado no processa ma referido.
SECRETARIA GERAL
acima referido.
Era 26 de março de 1951. - asa.) - Henrique °atavio C. Ferreira Em 26 de março de 1951. - ass.) - Henrique Octavio C. Ferreira - Chefe do 1. RD - matr. 2.244.
DE FINANÇAS
Departamento de Rondas Diversas.
- Henrique °atavio C. Ferreira - Chefe do 1. RD - metr. 2.244.
- Visto - Em 2.3 de março de 1951.
Departamento de Rendas
Chefe do 1. RD - metr. 2.244.
Departamento
de
Rendas
Diversas.
Maria da Conceição Soares - OfiDepartamento de Rendas Diversas.
Diversas
- metr. 36.757.
- Visto - Em 28 de março de 1951. - Visto - Em 28 de março de 1951. cial
Maria
da
Cancelado
Soares
Ofi- Maria da Conceição Soares - OfiServiço de Contrôle Fiscal
cial el. - metr. 36.757.
cia - matr. 36.,'757.
(1 - RD)
EDITAL N. 552,
•
EDITAL N. 539
Guia
n.
4.520.327-50
- Rua MarEDITAL N. 547
EDITAL N. 52
quesa de Santos n. 26.
Guia n. 4.502.658-50 - Rua Raul
Gula n. 4.501.032-51 . - Avenida Fica cientificado o Sr. "Trof" -.
s
Guia ri. 4.517.760-50 - Rua KosPompéia - lote 2.
Epitácio Pessoa ri. 886 - lote 9.
Transportes e Oficina Ltda. - que
--• lote 203.
Cientificado o Sr. Rosa Antunes da mos
Fica cientificado o Sr. Hélio Mu- deverá' efetuar, dentro no prazo de
Fica cientificado o Sr. Abeigair
Fonseca e outros, que deverá efetuar, Santiago
Mendonça, que deverá efe- niz Sodre, que deverá efetuar, den- 15 dias, o pagamento do seu débito
dentro do prazo de 15 dias, o pagatuar, dentro no prazo de 15 dias, o tro no prazo de 15 dias, o pagarae.n- do impôsto de transmissão, na immento do seu débito de impeata de pagamento
do seu débito de imposto to do seu débito de impôsto de 'tra- portância de Cr$ 1.500,00, apurado no
transmissão na importância de
processo acima referido,de
transmissãO
na importância de tamento na importância de
Cr$ 6.910,60, apurado no processo aci- Cr$ 909,00, apurado
no processo aci- Cr$.122,00,,apurado no processo aci- Em 26 de março de 1951. - ass.)
ma referido.
ma
referido.
Em 26 de março de 1951. - ass.) ma referido.
- Henrique Octavio C. Ferreira Em 26 de março de 1951. -..ass.) Chefe
Ass.)
26 de. março de 1951.
do 1. RD - metr. 2.244.
- Henrique Octavio C. Ferreira - - Em
Henrique
Octavio
C.
Ferreira
matricula
Mário .de Almeida Chefe do 1. RD - matr. 2.244.
Departamento de Rendas Diversas.
Chefe
do
1.
R73
mear.
2.244.
6.387
R,esp.
pelo
expediente
do
1.
Departamento de Rendas Diversas.
- Visto - Em 28 de março de 1951.
Departamento de Rendas Diversas. - Maria da Coneeicao Soares - Ofi- Visto - Em 28 de março de 1951.
Departamento
de
Rendas
Diversas.
..
- Maria :ia Conceição Soares - Ofia - Visto - Em 28-de março de 1951. - Visto - Em 28 de março de 1951. cial cl. - metr. 36.757.
cial cl. - matr. 36.757.
- Maria da COnCeic,j 0 Soares -- Ofi- Maria da Conceição Soares - Ofi- cial cl. - metr. 36.757.
cial cl. F.- matr. 36.757.
EDITAL N. 553
EDITAL N. 540
Gula
ri.
4.501.064-51 - Rua BaEDITAL N. 548
rna.ta36R9i.beiro -- onde existe o prédio
Guia n. 4.506.674-50 -a Rua BaEDITAL N. 543
Guia n. 4.500.936-51 - Avenida
rão - entrada pelo n. 165 - casa
Guia n. 4.526.683-50 - Rua Barão Epittacio
Pessoa n. 886 - lote 9.
Fica cientificado o Sr. Jazemo MiLXVII.
--com
entrada
pelo
n.
165
casa
Fica cientificado o Sr. Hélio Ma- glievich - que deverá efetuar denFica ientifleado o Sr. Armando XVII.
de Andrade Almeida, que de•era ef e- Fica cientificado o Sr. Nestor Mar- rins David e outros, que deverá efe- tro no prazo de 15 dias, o pagamento
tinir, dentro do prazo de 15 dias, o ques,
tuar, dentro no prazo de 15 dias, o do seu débito de impôsto de transmisque deverá efetuar, dentro no pagamento
pagamento do seu débito de asna:ato prazo
do seu debito de impôsto são na importância do seu débito de
de 15 dias, o pagamento do de transmissão,
na. importância de impeisto de transmissão na importânde transmissão, na importância de seu debito
de
transmissão,
de
impôsto
Cr$ 1.176,70, apurado no processo na importância de Cr$ 1.176.70, apu- Cr$ 3.844,40, apurado no iprocesso cia de Cr$ 874,50, apurada no processo acima referido.
acima referido.
acima referido.
4$
•
no processo acima referido.
Em 26 de março de 151. - asa.) rado
26 de março de 1951. - asa.):
Em
26
de
março
de
1951.
ass.)
Em
26
de
março
de
1951.
asa.)
- Henrique Octavio C. Ferreira. - - Henrique Octavio C. .Ferreira - - Henrique Octavio C. .Ferreira - - Em
Henrique Octavio C. Ferreira Chefe do 1. RD - matr. 2.244.
Chefe do 1. RD - matr. 2.244.
Chefe do 1. RD - mafr. 2.244.
do I, RD - metr. 2.244.
Departamento de Rendas -Diversas. Chefe
de Rendas Diversas.
de Rendas ,Diversas.
- Visto - Em 28 de março de 1951. - Departamento
de Rendas Diversas. - Departamento
Visto - Em 28 de março de 1951.
Visto - Em 28 de março'de 1951. -- Departamento
Visto
Em
28
de
março
de
1951.
- Maria da Conceição Soares - Maria da Conceirão Soares - Ofi- - Maria da Conceição Soares - Ofi- - Maria da Conceição Soares - OfiP1 - metr. 36.757.
cial çl. - raatr. 36.757.
cial
- metr. 36.757.
cial el. - matr. 36.757.
EDITAL N. 541
EDITAL N. 544
Guia n. 4.506.682-50 - Rua BaGuia
n.
- Rua Barão - com entrada pelo n. 165. - rão - com4.506.684-50
entrada pelo ri. 165 casa XXXIX.
Fica cientificado o Sr. Norival Gon- casa LXI.
çalves Gomes, que deverá efetuar, Fica cientificado o 'Sr. Antônio
dentro'no prazo de 15 dias, o pa- Manuel Machado, que deverá efetuar,
gamento do seu débito de imptato dentro no prazo de 15 dias, o pagade transmissão na importância de mento do seu débito de impeato

EDITAL N. 549
Gula n. 4.502.244-51 - Rua Doutor Leal - prédio n. 238.
Fica cientificado o Sr. Manuel Ferreira Brandão, que deverá efetuar,
dentro no prazo de 15 dias, o pagamento do seu débito de imatIsto de
transmissão na importância de ....

EDITAL N. 554
Gula n. 4.518.779-50 - 'Rua SI-.
qualra Campos ri. 241 aphiamento
1.001. Fica cientificado o Sr. Iadir Barros Tavares que deverá efetuar, dento no prazo de 15 dias, o pagamento
do seu débito de impôsto de transmissão. na importância de
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Cr- 2.182,90, apurado no processo adEDITAL N. $61
roa referido.
Em 26 de março de 1951. - Hen- Guia n. 4.501.723-51 - Rua Sete
rique Octavio C. Ferreira - CheSetembro ri. 110.
fe do 1 RD - Matricula n. 2.244. deFica
cientificado o Sr. José MaGuia n. 4.500.145-50 - Prad de ria de Pina
Gouveia que deverá efetuar dentro no prazo de 15 dias, o
pagamento do seu débito de impôsEDITAL N. 555
to de transmissão, na importância de
Cr$ 20.000,00, apurado no processo
Botafogo n. 154 - apartamento acima referido.
1.101.
EnT. 27 de março de 1951. -- HenFica cientilicado o Sr. Faustino
rique Oétavio C. Ferreira - CheLima Meireles, que devera efetuar, fe do 1 RD - Matricula n. 2,244.
dentro no prazo de 15 dias, o pagamento do seu débito de impasto de
transmissão; na importância de ....
EDITAL N. 5a2 Cr 407,60, apurado no processo acima referido.
Guia n. 4.503.678-51 -- Avenida
Em 26 de março de 1951. -- Hen- Paulo de Frontin n. 763.
rique Octavio C. Ferreira -- CheFica cientificado o Sr. Manoel . de
fe do 1 RD - Matricula n. 2.244. Castro Neves que deverá efetuar,
dentro no prazo de 15 dias, o pagamento do seu débito do ,impõsto de
EDITAL N. 556
transmissão, na importância de ....
Cr$ 28,102,40, apurado no processo
Guia n. 4.500.891-41 - Rua das acima referido.
Larangeiras ns 63 casa VII.
Obs: - juros (de 14-7-37 a
Fica cientificado o Sr. Antanio da 14-4-51).
Silva que deverá efetuar, dentro no Em 27 de março de 1951. - Henprazo de 15 dias, pagamento do seu rique Octavio C. Ferreira -- Chedébito de impôsto de transmissão, fe do 1 RD -- Matricula n. 2.244.
na importância de Cr 350,00, apurado no processo acima_ referida.
EDITAL N. 563
Em 26 de março de 1951. -- Henrique Octavio C. Ferreira -- Che(Cancelamento)
fe do 1 RD - Matricula ri. 2.244.
EDITAL. N. 557
Guia n. 4.520.102-50 -- Rua iraçú ri. 664.
Fica cientifiçado o Sr. Antônio da
Silva que deverá efetuar, dentro no
prazo de 15 dias, o pagamento do
seu débito de impôsto de transmissão, na importância de Cr$ 6.804,00
apurado no processo acima referido.
Em 26 de março de 1951. --- Henrique Oct avio C. Ferreira --- CheWo fe do 1 RD - Matricula is. 2.244.

Guia n. 4..513.269-50 Jacob
Goldemberg - Rua Paissandil número 156. - Em face do novo exame
procedido na guia acima referida,
constatou éste Serviço, não existir
diferença a cobrar ficando assim
Cancelado o edital ri. 363 publicado no D. O. n. 51 de 3-3-51 - pagina 2.260 - col. 4.
Em 28 de março de 1951. - Henrique Octavio C. Ferreira -- Chefe do 1 RD - Matricula n. 2.244.
EDITAL N. 569
(Cancelamento)

EDITAL N. 558
Guia ri. 20.437-48 a- Rua Leopoldo Migues n. 53.
Fiéa cientificado o Sr. AaLio Ribeiro Guimarães, que deverá efetuar,
dentro no prazo de 15 dias, o pagamento do seu débito de impôsto de
transmissão, na importância de ....
Cr$ 24.084,70, apurado no processo
.
acama referido.Em 26 de março de 1951. -- Hen- tique Octavio C. Ferreira - Chefe do 1 RD - Matricula n. 2.244.

Guia n. 4.517.668-50 - miguel
Floriano Peixoto de Abreu - - Rua
Haddock Lobo n. 320 - apartamento 501. - Em face do novo exame
procedido na guia acima referida,
constatou êste Serviço, não existir
diferença de impôsto a cobrar, ficando assim, Cancelado o. edital publicado no D. O. ri. 8 de 10-1-51, página 279 - col. 2.
Em 28 de março de 1931. - Henrique Octavio C. Ferreira - Chefe do 1 RD - Matricula ri. 2.244.

EDITAL N. 559

De partamento da Renda
Mercantil

Guia ri. 4.502.212-51 o- Rua do
Caseie n. 337 e n. 337-A.
Fica cientificado Lojas Americanas S. A. que deverá efetuar, dentro no prazo de 15 dias, o pagamento do seu débito de impeeto de transmissão, na importância de
Cr$ 7.375,00, apurado no prccesso
acima referido.
Em 26 de março de 1951. - Hen-

(DRIVI)
EDITAL

O Diretor do Departamento da
Renda Mercantil intima N. J. Silva,
que. foi estabelecida à, rua Adolfo Bergamini. . n. 96-B, a comparecer ao
mencionado Departamento, à rua da
Quitanda n. 129, 3. °andar, a fim de
caie- efetuar os pagamentos relativos ao
rique Octivio C. Ferreira
ima:J(5st° e à multa referidos no processo n. 4.887.948-50 em 13 de deEDITAL N. 560
zembro de 1950, por seu paradeiro ignorado.
Guia n. 4.501.724-51 - Travessa
_do Ouvidor n. 4.
Departamento do Tesouro
Faca cientificado o Sr. José Maria de Pina Gouveia, que devcrá efetuar, dentro no prazo de 15 dias, o A fim de receberem os créditos a
pagamento do seu débito de impôs- seu favor compareçam ao - Serviço de
to de transimissão, na importância Contróle dêste Departamento das 12
de Cr 21.259,00. apurado no proces- às 15 horas do dia 5 de abril as seguintes firmas;
so acima referido.
Hen' Em 27 de março de 1951. A. Costa Mendes & Cia. Ltda. -rique Octavio C. Ferreira - Che- A. Ferreira as Leandro Ltdaa
A,
fe do 1 RD - Matricula O. 2.244. Ramada & Cia.- Ltda.
A. Rodri-

gues Costa 8,i Cia. - Albino Mendes
& Cia. Ltda. - António de Almeida
Valente-- Artur Donato Com, e Ind.
S. A. - Artur Viana Cia. de Materiais Agrícolas - Atenas Com. de
Ferro Ltda. - Atlas Com. Equipamentos e Materiais Ltda. - Barros &
Iskin - Barroso Válter S. A. Ind.
e Com, - Cardoso Costa & Cia. Limitada - Cereais Santos Martins Limitada ---'Condoroil Tintas S. A. Constr. e saneamento Ltda. - Construtora Itatinga Ltda. - Correia dos
Santos Teixeira & Cia. Ltda. -- Casa
Abílio F. Magalhães Tecidos Ltda.
_ casa Cardoso de Louças e Ferragens - Casa de Ferragens Gomes
Irmãos Ltda. - Cia. de Carris, Luz
e F. do Rio de Janeiro - cia. Química merck Brasil S. A. - cia, Propac Com, e Representações - Cia.
Química Distr. Carlos de Brito - aia.
Química Rhodia Brasileifa - Cia.
Usinas Nacionais - Deonisio Weisa &
Cia. - E. G. Monteiro & Cia. Ltda.
- E. R. Squibb az Sons do Brasil
Inc., Editora Civilização Brasileira Eletrotécnica O. Cardoso S. A. Emprasa de Ferragens e Motores
Moto Ltda. - Emprêsa Tec. de Engenharia Ltda. - F. F. Fernandes
& Cia. Ltda. - Fábrica de Móveis de
Aço Cometa s. A. - Ferragens Guanabara Ltda. - Ferragens Lima Lourdes Ltda. - Ferragens pinheiro Guimarães S. A. --: Ferreira Agostinho &
Cia. - Ferreira Filho & Cia. Ltda. Ferreira de matos & Cia. Ltda. Fonseca Almeida com, e Ind. S. A.
- Fred Figner & Cia. Ltda. - Parsland & Cia. Ltda. - Gráfica Metrópole Ltda. - Gráfica sant'Ana Ind.
e Com. S. A. - Hasenclever S. A.
Ferragens e máquinas -- MM Woria
Trade Corporation - Indústrias Reunidas Irmãos spina. S, A. - Irenaurea Madeira Ltda. - Irmãos Unidos
Ferragens Ltda. - J. L. Arai:do &
Cia. Ltda. - J. Pinho & Morais Limitada -3. s. vieira & Cia. - Jorge
Pereira & Cia. Ltda. - Josas,
ioiy
Gomes de Matos - José Salgueiro Indústria e Cpinércio S. A. - Keler
Weber s. A. Laboratórios Enila
S. A. - Laboratório Paulista de Biologia S. A. - Laboratório Wander do
Brasil S. A. - Liga de Proteção aos
Cegos no Brasil - Lito Tipo Guanabara Ltda .-- Lopes & Rebelo - Luís
Pinto Segnd
o - M. S. Barbosa Magalhães Cunha - Magalhães Sucupira & Cia. Ltda. - marcovan Farragena Ltda. - Martins Júnior ea Cia.
- Mesbla S. A. s- Messidor S. A.
Export. e import.
Moreira Barbosa
& Cia. Ltda. - Oscar Taves & Cia
Ltda. - Papelaria Alexandre Ribeiro
Ltda. - Paulo Malta & Cia. Ltda. Peixoto Almeida Ltda. - Produtos
Químicos e Farmacêuticos Riedel S.
A. - p rodutos Rocha Químicos e
Farma,c. S. A. - R. Veig.a & Cia.
Ltda. - Representações matomar Limitada - Rubino & Cia. Ltda. Sacipa S. A. Com , e- Import. de
Produtos Americanos - Santos &
Ventura Ltda. - Serviços Ia.olerlth S.
A. - Shinalex Import. Export. Zamboni S. A, - Standard OU Co. of
Brasil - Sudeletro S. A. - S. A.
Brasileira de Comércio e Representações - S. A. Casa Domingos Joaquim da Silva - S. A. Casa Pratt
- S. A. Du Gaz de Rio de Janeiro
- S. A. white Martins - Veiga &
Cia. Ltda. - vilas Boas Estabelecimentos Gráficos S. A, willmann
Xavier & Cia. Ltda. - A. G4 Duarte
- A. Gouveia & Cia. - Broanoli
Cia. Ltda. - C. T. Testa & Cia. C. Gusmão & Cia. Ltda. - Carvalho
Lauro Rt Cia. - Com. de Ferragens
Imperial Ltda. - Casa Festas Tecidos Com. e Ind. Ltda. - Casa
Lohner S. A. Médico Te. - Casa
Fuga Bifeave Ltda. - Cia. Brasileira de Artefatos de Borracha - Cia.
Eletro Química Fluminense - Cieba
Cia. Import. Export. Brasil Americana - Cia. Metalúrgica Barbará -Cia, 'na. de Constr. Civis e Hidráulicas - Distr. Instr. Cient. e
Hospitalar Ltda. - Edward Lissau -Evaldo Pais Barreto & Cia. Ltda,
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Fernando Mala - Ferragens Kauffrnann Ltda. - Fundição- ..Carioca Limitada - Inarma Ind. de Artefatos
de Madeira Ltda. - Instrumental
Ótico Ltda. - J. B. Lage - 3. Correia Martins & Cia. Ltda. - .7. Miranda & Cia. Ltda. - J. Pereira de
Oliveira & Cia. Ltda. - Jorge Mendes
& Cia. - J. Pinho & Morais Ltda.
- Lino Amorirn & Cia. - -Luis Fernandes & Cia. Ltda. - Lutz Ferrando
Ótica Instrumental Cientifico S. A.
--'M. Rocha Inds, Reunidas S. A.
- Marene Representações Comissões
Consignações Ltda. - Morena Dorlido ,sa Cia, - P. Saldanha & Cia.
Ltda. - Papelaria Modêlo S. A. 'Prods. Regionais Brasileiras Ltda. R. Sousa Ferreira - Representações
Heluzamar Ltda. - Representações
OlímPical Ltda. - Rodrigues D'Almelda etim. e Ind. S. A. - Rodri-*
gues Irmão & Cia - S. Crivaria Filho - Soares Lavrad
or Intriort. Ltda.
- Stefanini & Cia. Lida, - Soc.
Ind. e Import. Eton Ltda. - Soe.
Mercantil Fulmax Representações Limitada - Sociedade Ótica Eng.a Soei
Ltda.
Nota;
- Os que não cumprirem as determinações dêste Edital no prazo de trinta
dias ficam sujeitos ao impõsto de expediente para levantamento de pare pção nos têrmos do artigo I.° - alínea a da Lei ri, 47, de 6 de
novembro de 1947.
Departamento do Tesouro, 2 de abril
de 1951. - Tharcio de Oliveira Pinho
- Chefe do 4 T.S. - Visto; Alberto
Woolf Teixeira - Diretor.

De partamento do Contencioso
,
Fiscal
EDITAL
IMÕSTO TERRITORIAL DE 1945 -n•
• COBRANÇA JUDICIAL

Tomo público que estão sendo inscritas no 3 CF, neste Contencioso Fiscal, à rua da Alfândega ri, 42 (3.0 andar), as certidões do impôsto territorial ainda não pagas do exercício de
1945.
Rio de janeiro, 27 de março de
1951. - Mário Aristides Freire, Diretor do DcF - matricula 33..253

SECRETARIA GERAL
DE VIAÇÃO E OBRAS
De partamento de Estradas
de Rodagem .
EDITAL N. 13
Concorréncia páblica, para construção do iVaduto de Coelho Neto, na
Avenida das .Bandeiras.

Torno público, para conhecimento
dos interessados, que se acha aberta
neste DER a Concorrência Pública
para construção do iVaduto de Coelho Neto, na Avenida das Bandeiras.
As propostas deverão ser. entregues
no dia 13 de abril de 1951, às 15
horas, no Gabinete do Presidente da
Comissão de Concorrências, à- Praça
Pio X, n. 54, 12.° andar,
As especificações e bases da Concorrência constarão de avulsos devidamente aprovados,, que fazem parte
integrante do presente- Edital e que
se acham a disposição dos interessados no local em referência, onde serão prestados outros esclarecimentos
julgados necessários. - Processo número 7.200.264-51.
Departamento de Estradas de Rodagem, em 26 de março de 1951. Flávio Cardoso da Veiga - Chefe do
6-ER - Matrícula, número 13.42'7.
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e a Rua São Luiz Gonzaga, de acôrdo
com o despacho dyo Sr. Prtfeito, exarado no processo n. 7.622.240-50, em
6 de março de 1951, sendo-lhe dado o
prazo de 3 três (três) dias, a partir
da data da publicação dêste Edital.
para comparecer ao Departamento de
Estradas de Rodagem, sito à Praça
Pio X, n. 54, '7.° andar, Serviço de
Comunicações e Corerspondência (6ER).
Departamento de Estradas de Rodagem, em 30 de março de 1951. —
Flávio Cardoso da Veiga — Chefe
do 6-ER — matrícula n. 13.427.

julgados necessários. — Processo mlMero 7.100-.291-50.
Departamento de Estradas de Rodagem, em 31 de março de 1951. —
Flávio Cardoso da Veiga — Chefe
do 6-ER — matrícula número ...
13.427.
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8 — Metro de ramais de ralo em
tubos de concreto de 0,30m, de diâmeConcorrência pública para construtro fornecidos' e assentes, inclusive
ção de um gradil, sôbre muro de
escavação, atêrro e soca da vala.
pedra, de fechamento, da Colônia
9 — Unidade de caixa de areia de
ferro fundido, incluindo escavação.
de Férias da Prefeitura do Distri11 — Unidade de poço de visita de
to Federal, na Estrada da Pedra
1,00 x 1,00m, com tampão de ferro funBonita, com 405 metros de extendido inclusive a excavação,
'são.
Departamento de Obras
12 — Metro cúbico de alvenaria de
Torno público para conhecimento
pedra argamassada.
dos interessados, que se acha aberta
Serviço de Contrôle
13 — Metro quadrado de base de
neste DER a Concorrência Pública
macadame com 0,20m, de espessura
7-0.B.
para construção de um gradil sôbre
epds de comprimida. •
muro de pedra, de fechamento, da
14 — Metro quadrado de calçamenEDITAL
Colônia de Férias da Prefeitura do
ti
a paralelepípedos inclusive colPelo remite Edital, fica convidada chão
Distrito Federal, na Estrada da Pe'de areia.
a
Sra.
Rosa
Libedinsky
de
Levendra Bonita, com 405 metros de exten15 — Metro cúbico de -reposição cie
thal,
responsável
pelo
paérlio
à
rua
são.
) EDITAL X. 18
a _paralelepípedos.
Flack n. 96, a comparecer ao Serviço calçamento
As propostas deverão ser entregues
16 — Metro quadrado de rejuntaa
de
Contrôle,
à
Av.
Franklin
Rocaeno dia 15 de abril de 1951, às 15
Pelo presente Edital fica convidada
mento a betume.
(quinze) horas, no Gabinete do Pre- a firma Cia. Auxiliar de Engenharia, aelt, 115 — 8. 0 andar, a fim de satis17 — Metro quadrado de base de
aidente da Comissão de Concorrên- Indústria e Comércio S. A., estabele- fazer ao pagamento de Cr$ 7.070,20, cencreto com 0,20m, de espessura.
cias, à Praça Pio X, n. 54,12.° an- cida nesta Capital, à Avenida Frank- relativa à deavaição de barracão nos 18 — Metro quadrado de calçamodar.
lin Roosevelt n. 194, 7.° andar, a fundos do prédio à rua Flack n. 96, to a concreto asfáltico.
As especificações e baoses da Con- assinar o Têrmo de Contrato para as executada pela Prefeitura.
§ 6.° — Para a julgamento da conEm 29 de-março de 1951. — Hilton corrência
corrência constarão de avulsos devi- obras de reconstrução aa pavimentaserão tornadas em considedamente aprovados, que fazem. parte ção a paralelepípedos rejuntados a Jesus Gaclret, End. Chefe 7-0B — ração, no quadro comparativo a ser
Integrante do presente Edital e que betume e obras complementares na M. 1.145.
organizado pela Comissão de Concorse acham a disposica',o dos interessa- Rua Cândido Benício, de acôrdo com
rências Públicas as seguintes quantidos no local em referência, onde se- o despacho do Sr. Prefeito, exarado Conéorrência Pública para constht- dades de serviços e obras:
I rão _prestados outros esclarecimentos no processo n. 7.522.279-50, em 6 de
1
Levantamento do calçamento
ção de galeria de águas pluviais e
'julgados necessários — Processo nú- março de 1951, sendo-lhe dado o prazo
calçamento de ',Lm trecho a para- existente — 1.000 M2.
mero 7.100.488-50.
de 3 (três) dias a partir da data da
lelepípedos reguntados a betume - 2 — Preparo do . solo até 0,30m —
Departamento de Estradas de Ro- publicação déste Edital, para compa•
sôbre base de macadame na rua Fi- 1.000.M2.'
3 — Idem, até ()Orna-- 400 M2.
dagem, em 26 de março de 1951. -- recer ao jaepartamento de Estradas
tinto de Abneicla na extensão de 150
4
—
Excavação
em vala ate 1.50m,
I FIávio •Ccrrioso da Veiga — Chefe do de Rodagem, sito à Praça Pio X, númetros.
inclusive escoramento, atèrro e- soca.
6-ER — Matricula número 13.427.
mero, 7.° andar, Serviço de Comuni0
§ 1. '-- Está aberta a concorrên- — 1.000 M3.
cações e Corespondência (6-ER).
cia pública para execução das obras 5 — Excavação em rocha — 100 M3.
Departamento
de
Estradas
de
Rode
construção de galeria de águas plu6 — Galeria em tubos de concreto
EDITAL N. 15
dagem, em 30 de março de 1951. — viais e calçamento de um trecho a com 0,80m, de diâmetro fornecidos e
Flávio Cardoso da Veiga, Chefe do paralelepípedos rejuntados a betume assentes.
300 M.
` Pelo presente Edital fica convidada 6-ER — matricula n. 13.427.
sôbre base de macadame na rua Fi- 7 — G aleria em tubos de concrea firma Sociedade Brasileira de Urlinto
de
Almeida
de
acôrdo
com
as
to
com
0,70m,
de diâmetra fornecidos
banismo S. A., estabelecida nesta Caespecificações e detalhes constantes e . assentes. — 100 M.
pital à Avenida Presidente Vargas .-.
iI n. 149, 5.° andar, a assinar o Têrmo
1 dêste Edital.
— Ramais ralo em tubos de conEDITAL N. 19
:de Contrato para as obras de protea -a- As pr opostas serão recebidas ereto de 0,30m, de diainatro torneeie assentes, inclusvie exeavação,
ção para o Viaduto de Acari, de acôrno dia 29 de abril de 1951, às 15 horas dos
Pelo presente Edital fica convidada na
aldrro e soca de vala — 150 M.
sala
de
Concorrências
Públicas
,à
, do ,com o despacho do 'Sr. Prefeito, a firma
Empreza Construtora Rural
— Caixa de ralo compie'sa inclusi:exarado no processo número
Nilo Peçanha, 12 — 2.° adt.- ve hora
Ltda.,. estabelecida nesta Capital, à Avenida
de lobo — 20 UN.
;7.103.469-50, em 13 de fevereiro de Rua
dar.
Aires n: 90, 10. 0 andar,
f1951, sendo-lhe- dado o prazo de 3 sala Buenos
li 3.° — Os concorrentes, em suas 10 — Caixa de areia de 1,50 x 1.5021..
n.
1.002-B,
a
asisnar
o
Tèrmo
de ferro fundido, inclui/1~a
(três) dias a partir da data da puque deverão ser entregues com tampão
Contrato para a construção de propostas,
excavação 4 UN.
blicação dêste Edital, para compa- de
fechadas e em três vias ao Sr. Presi- do11a —
uma
ponte
sôbre
o
rio
Quitungo
—
Poço
de visita de 1,00 x1.50,
dente da -Comissão de Concorrências
recer ao Departamento de Estradas
f Rodagem, sito à Praça Pio X, nú- com vão de seis metros e a largura Públicas, deverão declarar expres0a com tampão de ferro -fundido inclu,de
de vinte e cinco metros, de acôrdo mente:
sive excavação — 2 UN.
'mero 54, 7. 0 andar, Servido de Co- com
12 — -Alvenaria de pedra argamascio Sr. Prefeito, exa1 — Que se submetem inteiramenmunicações e' Correspondência' (6- rado onodespacho
processo número 7.103.542- te às "Especificações e Obrigações sa — 200 M3.
ER).
em 6 de marco de 1951, sendo-lhe Contratuais" aprovadas pelo Decreto 13 — Base de macadame com ....
Departamento de Estradas de Ro- 50,
dado o prazo de ã (três) dias a partir 3.049, de 25 de julho de 1929 e às es- 0,20m, de espessura depois de comi dagem, em 30 de março de 1951. — da
500 M2.
da publicação dêste Edital,
constantes desta concor- primida
. Flávio Cardoso da Veiga, Chefe .do paradata
14 — Calçamento a paralelepípedos
comparecer ao Departamento de pecificações
rência;
6-ER, -:-- matricula n.- 13.427.
Inclusive
colchão
de areia — 500 M2.
Estradas de Rodagem, sito à Praca
2 — O prazo global, não superior a 15 — Reposição do -calçamento. a paPio X, n. 54, 7.° andar, Serviço de
Comunicações e Correspondência (6- 4 (quatro -meses dentro do qual se ralelepipedos — 900 M2.
EDITAL N. 16
comprometem a entregar, completa- 16 — Rejuntarnento a betume —
ER).
Mente coneltddos os serviços 'e obras 1.400 M2.
Pelo preserSe Edital fica convidaria . Departamento de Estradas de Ro- que são - objeto desta concorrência.
17 — Base de concreto com 0,20m,
a firma Construtora L. Quatroni So- dagem, em 30 de março de 1951. —
§ 4. 0 — Na execução das obras em de espessura — 40 M2.
ciedade Annôirna, estabelecida nesta Flávio Cardoso da Veiga — Chefe concorrência serão obedecidas os pro18 — Calçamento a concreto asfálCapital, à Avenida Nilo Peçanha reá- do fi-ER — matricula número
jetos, perfis, desenhos de detalhes, tico — 40 M2.
mera 26, 2.° andar, a assiar o Têrmo 13.427.
instruções fornecidas pela fiscaliaação § 7.° No decorrer da execução das
de Contrato para as obras de eavie as especificações seguintes:
poderão ser
rnentaréo..,de um trecho da Estrada
Tubos de concreto: -- Serão obede- obras essas quantidades
EDITAL
N.
20
e os serviços e obras,
do Aeude, de acôrdo com o despacho
cidas integralmente as especificações modificadas
considerados na concorrencia podedo Sr Pre Feito, exarado no processo
pública para obra's de cia Norma Brasileira E.B.-6 para os rão ser substituídos por outros que
3). 7.722 179-49, em 6 de março de Concorrência
tubos
de
concreto
simples,
para
diâterraplanagem do trevo de Missóes
constem da relação dos preços uni1951, sendo-lhe dado o prazo de a
(acesso ao iVaduto da Estrada Rio metro acima de 0,60, será respeitado tários, a exclusivo juízo da Fiscalitrês dias a partir do data da puolio Boletim do D.O.B. de 1938.
Norte
à
Avenida
das
Bandeiras).
cação dêste Edital, para comparseer
§ 5.° — Os concorrentes, em suas zação.
•
a 8. 0 Para extração e pagamen
ao Departamento de Estradas de Ropropostas deverão d eclarar, em alTorno
público
para
conhecimento
da,gem, sito à Praça ,Pio X, númere dos interessados, que se acha abedta garismo e por extenso, os preços uni- das constas parciais e total eerão
54, 7.° andar. Serviço de Comunica- nêste DER a Concorrência Pública tários pelos quais se comprometem a vades em consideração as amantidações e Corresnondência .(6-ER).
os segtfintes serviços e-obras: des de serviços e obras efetivamente
para obras de teraplanagern do trevo executar
Departamento de Estradas de Roda- de
1 — Metro quadrado de levantamen- executados e medidas pela FiscalizaMissões
(acesso
ao
Viaduto
da.
Esgem, em 30 de março de marco, ae trada Rio-Norte, à Avenida das Ban- to existente.
ção.
1951. — Flávio Cardoso da Veiga. — deiras).
§ 9.° Deverá ser, ainda, expressa2
—
Metro
quadrado
de
preparo
do
Chefe do 6-ER — matrícula número .
mente declarado, pelas concorrentes,
solo
até
0,30m.
13.427.
As 'propostas deverão ser entregues
Propostas;
— Metro quadrado de preparo em1 suas
no dia 22 (vinte e dois) de abril de do3solo
— que concordam, com a inclusão
até 0,60.
1951,
às
15
(Quinze)
horas.
no
Gabino contrato, de uma cláusula autoEDITAL N. 17
4 — Metro cúbica de excavação em rizando
nete do Presidente da Comissão _de vala
a Prefeitura a alienar as apóaté 1,50m, inclusiv.313 escoramenConcorrências,
à
Praça
Pio
X,
12.°
lices porventura caucionadas;
Pelo presente Edital fica convidada andar.
to, atêrro e soca da vala.
a firma Companhia Itatiaia de Cons5 — Metro cúbico de excaaação em 2 — que se comprometem a manter
permanentemente no local dos sertruções Gerais, estabelecida nesta
As especificaeões ae bases da Con- rocha.
capital, à Avenida Frank,lin Roose- corrência constarão de avulsos devi6 — Metid cúbica de galeria em tu- viços e efetivamente à frente dos
velt n. 84, assinar o Urino de Con- damente aprovados, que fazem parte bos de concreto c oin 0,89m, de diâ- mesmos,s-um ou mais engenheiros que
trato para as obras de calçamento a integrante do presente Edital- e tine metro fornecidos e assentes.
satisfaçam as exigências do' Decreto
paralelepípedos sôbre base de maca- se acham à disposicao dos interessa7 — Metro de galeria em tubos de n. 23.569, ficando êsses engenheiaos
dame da • Rua Couto Magalhães, nos dos no local em referéncia, onde se- concreto com 0.70, de diâmetro lorne- devidamente autorizados a represeistrôcro compreendido entre a Rua G rão prestados outros esc(arecirnentos cicloS e assentes.
tar o Contratante em todas as suas
• AND
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relações com a Fiscalização em mas
téria de serviço.
§ 10 Antes de abertas e lidas as
propostas, cada concorrente deverá
apresentar em envólucro separado,
documentes comprobatórios:
1 — de ter feito, no Tesouro da
Prefeitura um depósito para garantia
da proposta, em moeda corrente ou
em apólices ao portador, federais ou
da Prefeitura do Distrito Federal,
correspondente à Cr$ 2.000,00 (doia
mil cruzeiros),
sa2 — de ter quitação dos respectivos
impostos com a Fazenda Municipal e
o Tesouro Nacional, juntando os comprovantes do pagamento do imposto
de "Licença para localizazção", do
imposto de "Indústria e- Profissão",
do Imposto de "Renda" e da Patente de Registro de comércio.
3 --- de quitação com os Institutos
d r Aposentadorias e Pensões dos Inal,Pesriários e Comerciários;
4 — de quitação cio depósito de Cr$
1.000,00 (uni mil cruzeiros) para garantia de exercieto da profissão (artigo 54 do Decreto 6.000 de 1 de julho de 1937):
5 -- de quitação da anuidade ao
ho Re g ional de . Engenharia e
Cu

Abril de 1951

DIÁRIO OFICIAL (Seção II)

Arquitetura (artigo 4 •0 do Decreto-lei
3.995, de 31 de dezembro de 1941);
6 — de registro da carteira profissional de técnico responsável;
7 — da quitação de técnico responsável com o imposto sindical;
8 — do registro da firma.
Deverá apresentar _ igualmente a
certidão de quitação a que se refere
o artigo 362, parágrafo 1.° (ia Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n. 5.452, de 1
de maio de 1945.
11 Só serão abertas e lidas as
propostas dos concorrentes julgados
idôneos, permanecendo fechadas para
julgamento do Sr. prefeito, de acôrdo com as Disposições Gerais, letra
A do Decreto 3.094, de 25 de julho de
1929, as dos que forem julgados Midoneos.
a 12 O concorrente cuja proposta
for • aceita pelo Sr. Prefeito, só obrigará a assinar o contrato dentro do
prazo de 5 (cinco) dias, cai/atados da
data em que for, por editC, concidado a fazê-lo, sob pena de perder o
depósito de garantia è de ser a sua
proposta Considerada nula.
§ 13 Para que possa assinar o contrato, o concorrente deverá provar:

1 — que ' pagou o imposto de ex- discordância, sendo facultativo, enpediente relativo ao valor das obras tretanto, a apresentação, ein anexo,

e serviços contratados valor - êsse toe
será calculado pela aplicação aros
preços unitários da proposta aceita ao
volume de serviços previstas no parágrafo 6.° do presente edital:
2 — nue depositou no Tesouro da
Prefeitura a importância necessária
a garantia da execução do contrato,
determinada de acôrdo com o n. 1,
alínea V, letra C "Obrigações Contratuais" da 1., Parte do Decreto n.3.094 de 25 de julho de 1929.
3 — que satisfez ao que dispõe o
Decreto-lei n. 1.843 (Lei doa dois
terços).
•
4 que as propostas deverão conter obrigatordiamente, al'm da assiseu profissional responsável de acôrdo com o registro no referido Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, sob pena de nulidade.
a 14 Não serão tomadas em consideração as propostas que não estiverem de pleno acôrdo com as condições desta concorrência e com as
das Disposições Gerais e Especificações do Decreto 3.094 de 25 de julho
-de 1929, quer nnr, omissão q uer. por

de sugestões ou variantes, que não
serão consideradas para os fins dd
concorrência podendo ser apenas, examinadas e aceitas, a Prefeituras
entender, no caso de vir a ser a proposta, organizada de acordo com c
padrão da concorrência, classificada
em primeiro lugar e aceita pela Prefeitura.
§ 15 Logo após a leitura de cada
proposta será declarado pela Comissão se ela se acha ou não em condições de ser aceita para julgamento.
a 16 No Gabinete do Diretor do
Departamento de Obras, sede da Comissão de Concorrências Públicas do
Departamento de Obras, serão ministrados aos concorrentes, esclarecimentos, sare qualquer" dúvida que porventura tenham para a confecção de
suas propostas.
Rio de janeiro, D. F. em 27 de
março de 1951. — Datilografado e
conferido: Olavo Cordoville,
Administrativo — Mat. 1.154. — Visto:: Herman° Cupertino-"-Nogzteira
Durão, Engenheiro Chefe — Mat. n.
775.
a

nastro comparativo das Pacaffakaa ipréaentlidas para as óbras- de calçrniento a - paratelepapeclos, sõbre tas° de macaKciarnea rejlintados, a batume,
Oca ruas Silva Gaimaraes e Enes de Sousa e modificação do calçamento para lençol de asfalto com 0,051n, de espessura da rua Major Avila
(techo entre as ruas „ponde de .1_aonfisa e Barão de Mesquita), — Processo n.° 7.700.863-51 — Concorrência realizada em 20 de março de 1951.
PROPOTA N.0

PROPOSTA NP 1

2

X
Prazo: 7ameses

Prazo: 7 meses

Cia. Construtora e Téc. Koteca S.A.

Cia. Aux. de Viação e Obras

Earcelficações — Quantidades

Número

Preços Unitários. , /Preços Totais

Cr$
1
1 Levantamento do eaiçamento existente em alvenaria de pedra

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

(aints

— 4.340 M2
1
1 Levantamento e reassentarneato de meios fios de pedra existentes 1.066 M
1 Preparo do solo até 0,40m — 6.040 M2
1 Base de macadame com 0,15m, de espessura com aproveitamento da pedra de alvenaria existente —_ 3.150 M2 ....-. .
i
Base de macadame com 0,15m, de espessura — 400 M2
Levantamento e transporte dos paralelepípedos existentes para
o '7 0 D. O. — 1.350 M2
Base de concreto com 0,20m, de espessura -, 1.350 M2
C:alçamento a paralelepípedos inclusive colchão de areia —
3.550 M2
Rejuntamento a betume com betume fornecido pelo empreiteiro — 3.550 M2
Lençol de asfalto com 0,05rn( de espessura — 1,350 M2
Caixa de ralo completa com grelha deslizante — 8 UN
Fornecimento e assentamento de tubos de concreto de 0,30m,
inclusive escavação, aterro e sóca — 20 M

Total

(

Cr$

Preços Unitários 1 Preços Totais

,

Cr$

C r$

14,00

ci0.760,00

15,00

o3.100,00

18,00
7,00

19.188,00
42.280,00

18,00
10.00

19.188,00
60.400,00

35.0045,00

110.250,00
18.000,00

-30,00
43.00

94.500,00
17.20(1f10

95,00
85,00

128.250,00
128. 250,01

12,00
100,00

16.200,00
135. 000,03

75,50

268 .025,00

75,00

266 . 250,00

25,00
98,00
1.100,a0

88.750,00
132 . 300,00
8.800,00

28,00
105,00
1.300,00

99.400,00
141.730,00
10.00,00

65,00

1 , 300,00

55,00

1.100,00

.)198.153,00

1
Rio de Janeiro, 21 de março de 1951. — Hermano Cuperti)zo Nogueira Durão. Ene -Chefe. mat. 775 — Adalberto Alvares de Castro, Ereenheiro
mat. 6.2 a 3. — Me de Eet7103. Chefe de Seção. mat. 4.176.

DIÁRIO OFICIAL '(Seção II)

Terça-feira 3

Abril de 1951 3403

-esassaisses-

S. T...E. de .Taeieldá,CJ7141è
Concorrdncia Pública para execuçã
das obras de conclusão da pavimentação e obras complementares
na Avenida Carlos Peixoto, no frecho compreendido solve os pórticos.
do tanel duplo do Leme.
1 — Está aberta concorrência pú-

EDITAL N.° 11
— ED- 2

Pelo presente Edital e de conformidade com o que preceitua o item„
X da Resolução número doze, do
Exma. Sr. Prefeito Federal, fica sem
efeito, por motivo de extravio, a guia
/1.0 49-53210, referente, a rua Monsenhor Marques ri» 142, conforme conaunicação feita pelo interessado em
o processo n.° 7.506.595-50.
Ficando assim, cientes pelo presente todos os Departamentos, onde
a mencionada guia seja apresentada
nenhum efeito deverá produzir.
Seção de guias, em 26 de maio de
1951. — João Campos de Lima, Oficial Adm., mat. 13.837. — Confere:
Arnaldo do Freitas Gnintarães) rJelo
Chefe do 5sED-3. — -Visto: ravro
Dantas Leite, Diretor.

Onde se lê:
fiquem convenientetmentne apoiados
Leia-se:
fiquem convenientemente apoiados.
A fls. 3.270a4.a coluna, 77.a linha,
Onde se lê:
Serão ninpugnadas as...
Leia-se:
Serão impugnadas as...
-- -Edital n.o 2, de concorrência públlea
para a execução de um Tronco Alimentador para o Reservatório do
Morro do Pinto:
Afia. 3.271, 3» coluna, 8. a \linha, onde se lê:
indicar os técnicos responsáveis pela
execução...
Leia-se:
indicar Os técnicos responsáveis imediatos pela execução.

EDITAL N.° 1i
Por este edita/ fica Intimada a firma Ao Livro Técnico Ltda., estabelecida à Avenida Rio Branco 11.0 120,
loja 16, nesta Capital, dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas, a
contar Sa data dest a publicação,
comprmantes da entrega do material
referente ao empenho n.° 4, pedido
n.o 320, de 1950, sob pena de serem
aplicadas as sanções previstas em lei.
Rio de Janeiro, em 28 de março
de 1951. — Luiz António Pimenta
Buena, Chefe do Serviço de lvIaterial.
matricula n.° 47.000.

blica •para execução das obras de
coriblusão da pavimentação e obras
;complementares, na Avenida Carlos
Peixoto, no trecho sôbre os pórticos
'do Túnel duplo do Leme.
2 — As propostas serão recebidas
pelo Presidente da Comissão que fôr
designada para tal fim, no dia 13
de abril próximo vindouro, às 15
EDITAL N.° 20
! (quinze) horas, na sede do Serviço
Técnico Especial de Túnel da Cidade
Pdaelste edital fica intimada a firsita à Praça Demétrio Ribeiro esquima Edgard Lesse & Cia. Ltda., esna da rua Felipe de Oliveira.
r
tabelecida à Avenida Presidente Vaia
3 — Na sede do Serviço Técnico
Serviço de Expediente
gas n.° 446, 8.0 andar, nesta Capitri7
Especial de Túneis da Cidade, acima
a apresentar neste 3-AE (Serviço de
mencionada, serão fornecidos aos conEDITAL N.0 1
Material), dentro do prazo de 72 (seEDITAL N. lei
correntes as bases e especificações,1
Chama-se a atenção dos interessa- tenta e duas) horas, a contar da dabem como, os demais esclarecimentos
para o edital n. o 1, referente a ta desta publicação, comprovantes da
que forem julgados necessários pelos Pelo presente Eidtal e de conlor- dos
concorrência publicada para a cons- entrega do material referente ao em'Srs. licitantes, para confecção de midade co mo que preceitua o item X trução
de um tronco alimentador do penho n.o 48, pedido n.o 256, de 1950,
suas propostas de acôrdo com o esta- da Resolução número doze,sclo Exmo. Leme, publicado
no "Diário Oficial" sob pena de serem aplicadas as sanlieleciced no item VI, cio art. 1. 0, do Sr. Prefeito do Distrito Federal, fi- de
29-3-51, as páginas ris. 3.270 e ções previstas em lei.
Decreto n.° 1.705, de 27 de outubro ca sem efeito, por motivo de extravio, 3.271
a guia a. 19.556, referente à rua MaRio de Janeiro, em 28 de março
de 1939.
Rio de Janeiro, — Distrito Federal naus n. 22, conformo comunicação
de 1951. — Luiz Antônio Pimenta
feita
pelo
interessado
em
o
precesso•
— Serviço Técnico Especial de 'túBuena, Chefe do Serviço de Material,
EDITAL N.° 2
matrícula n.o 47.000.
neis da Cidade, em 24 de março de n. 259.339-46.
Chama-se
a
atenção
dos
interessaFicando
assim,
ciente
peio
presen1951. — João Paulo de Mello Fa- te todos os Departamentos, onde a se.dos para o edital ri.° 2, referente a
lhares, Of. Administrativo, mat. númencionada. - guia seja apresentada -eoneorrancia pública para a execução
mero 15.812.
EDITAL N.° 21
de um Tronco Alimentador para o Renenhum efeito deverá produzir.
Seção de gulas, cai 29 de março de servatório do Morro do Pinto, publi- Por êste edital fica intimada a fir1951. — João Campos de Lima, Of. cado no- "Diário Oficial" de 29-3-51, ma Representações Heluzamar Ltda.,
à. página m.0.3.271.Departamento de Edificações Adm. — 'Motr. 13.837.
I
estabelecida à Avenida Men de Sá
.
EDITAL N.o 1, DE 1951
n.o 129ÉtA, loja, nesta Capital, a apre2 E. D.
sentar neste 3-AE (Serviço de MaCd° presente edital, c, de conforttrviço de Material
terial), dentro de '72 (setenta e duas)
midade com o Urino de obrigação Pelo presente -edital 'comunico 'elas
horas, a contar da data desta publi3 - A.E.
assinado neste Departamento aos oito Srs. interessados que no próxima f.'in
cação, sob pena de serem aplicadas
<8) dias do mês de junho do ano de 5 de abril, 5." feira, às 9,30 horas,
as sanções previstas em lei, comproEDITAL N.° ,16
mil novecentos e quarenta e nove e haverá exame para profissionais asvantes da entrega do material refedespacho exarado pelo Exmo. Senhor censoristas, devendo comparecer os Por 'este edital fica intimada a fir- rente ao empenho leaa 2, ISCtiefflen ittlPrefeito do Distrito Federal em 2 de seguintes candidatos, na Avenida ma Papelaria Alexandre Ribeiro Li- mero
mitada, estabelecida à rua do Ouvi- mero 14, de 1950.
-•
março do ano em curso, às fls. 13 do Graça .Aranha n.o 327.
dor n.o 164, nesta Capital, a apre- Rio de Janeiro, em 2 de abril
Processo n.o 5.450.444-50 fica intisentar neste 3-AE (Serviço de Ma- de 1951. — Luiz Antônio Pimenta
Primeira chamada
mado o Sr. Dib Ibrahim Kazan, proterial), à rua Washington Luis nú- Bueno, Chefe do Serviço clts Material,
pl'ietario do prédio n.o 59 (cinquenta
47.000.
mero 98, .3.0 andar, dentro do prazo matrícula
e nove) da rua itacurussá, Distrito Jaime Ferreira.
de '72 (setenta e duas) -horas, a conda Tijuca, a proceder dentro do pra- José Remires Braga.
tar-, desta publicação, comprovantes
zo de 30 (trinta) dias, contado a par- Alvaro dos Santos Soares.
da entrega do material referente ao
EDITAL N.° 22 •
tir da data da publicação dêste, a José Alves Cavalcante.
empenho n» 4, pedido n.0 61, de 1950, Por êste edital fica intimada a tesa
.
Adelino Antulles da Silva.
demolição do carramanchão construisob. pena de serem aplicadas as san- ma Representações Heluzamar Ltda.,
do.no espaço livre da rua de vila de Leoeádio Rodrigues de. Moraes.
ções previstas em 'lei.
sua , propriedade, situado no local aci- Severino Gomes da Silva.
estabelecida à Avenida Mem de Sá
Rio de Janeiro, em .28 de março n.o
Agostinho Blane Rodrigues.
129, loja, nesta Capital, a aprema indicado, cuja legalização foi ande
1951.
—
Luiz
Antônio
Pimenta
Amadeu
da
Conceição.
sentar,
neste 3-AE (Serviço de Mdteriormente concedida a título precáBuenO,
Chefe
Serviço
de
Material,
Hélio José de Azevedo. •
terial), dentro de 72 (setenta e duas)
rio, sob pena da aplicação da multa
matricula
n.
o
47.000.
Orozimbo Monteiro de Oliveira.
horas, a contar desta publicação,-com
de Cr$ 60.000,00 (sessenta mil cruzeiprovantes da 'entrega do material reros) prevista na cláusula terceira do Jair Leopoldino da Costa.
Em 28 de março de 1951. — Vista:
EDITAL N. 0 72
ferente ao empenho n.o 10, pedido ttikiktermo assinado e procedida a demolição pela Prefeitura do Distrito Fede- Durval Pinto de Soara., Of. Ad. clas- Por éste eidtal fica intimada a lir- mero 65, de 1950, sob pena de serem
6.688. --garaello Pcmict aia R. Veiga ês Cia. Ltda.,'estabe- aplicadas as sanções previstas em lei.
ral findo o prazo acima estabelecido se M. Met,Eng.
Chefe da 2 ED-. -- lecida à rua Rodrigo Silva n. o 10, mies Rio de Janeiro, em 2 de abri/
da Veiga,
•
e não sendo atendidoji ste edital. Departamento de , - ificações, em Mat. 4.590.
ta Capital, a apresentar neste 3-AE de 1951. — 'Luiz Antônio Pimenta
-26 de'março de 1951'.. • ticis de Oli- Resultado do exame para profissio(Serviço de Material), dentro do pra Bueno, Chefe do Serviço de Material,
veira Nogueira, Escriturário ref. D,
zo de 72 (setenta e duas) horas, a matricula n.o 47.000.
nais
ascenearlstas
realizado
nesta
Premat. n.0 44.762:
contar desta publicação, comprovanfeitura no dia 26 cio corrente.
tes da entrega do material referente
Habilitados:
ao empenho 11.0 48, pedido ri.' 122,
CONCORRÊNCIA N0 128
)
) -•
de 1950, sob pena de serem aplicaSeção de Guias
Pedro Roberto da Silvá;
Data
da realização: 6-4-51
das as sanções previstas em lei.
Manoel Juvêncio e de Almeida.
EDITAL , N. 14
Rio de Janeiro, em 28 de Março
GRUPO Si." 28
Genaro Francisco do Amaral:
de 1951. — Luiz Antônio Pimenta
•./ 5-ED-2
Anisio Gonçalves;
Parafusos de ferro com porca
- - -'•
Bueno,
Chefe
do
Serviço
de
Material,
Otávio Dell'asso:
Nota — As especificações referen• Pelo ,preSenteEdital ' e de confor- Gerson
matrícula reo 47.000.
Leal Reis; •
tes aos editais acima, constarão de
midade com o que. preceitua o item
Raimundo José Candido;
avulsos, que de acardo com o DeX da . 1lesoluçtto numero doze -do ExWilson Marinho.
EDITAL N.° 18
creto-lei 11.0 1.705, de 27-10-1939, secelentissimo Sr. Prel'elto do Distri- Em 28 de março de 1951. — Visto
rão distribuídos aos interessados, peto Federal, fica sem 'efeito, por mo- Marcelo Penna da Veiga, Eng. Chefe Por êste edital fica intimada a fir- lo
Serviço de Material ou pelo Sinma A. Espirito Santo & Cia., esta- dicato
tivo de.extravlo, as gulas as. 5077178 ele 2-ED — Mat. 4.590.
dos Representantes Comerbelecida à rua da Lapa n. o 35, nesta ciais junto
e 5077179, referentes a Estação de rriàs Repartições' Públicas,
Capital, a apresentar neste 3-A. E. de acel•do com
agem — Plantaforma da E, F. - L. R.
a solicitação do mesDepartamento de Águas
(Serviço de Material), dentro do pra mo, feita em carta
conforme comunicação feita pelo indatada de 9 de
zo de 72 (setenta e duas) horas, a novembro de 1939. Só
e Esgotos
teressado em es processos as.
serão tomacontar desta publicação, comprovan- das em consideração as
.
742327-48 e 742327-49.
propostas
RETIFICAÇÕES
tes
da
entrega
do
mateiral
referente
Ficando, assim, cientes' pelo presencujos representantes legais estejam
ao
empenho
n."
11,
pedido
n.°
318,
te todos os Departamentos, onde a No Diário Oficial, Seção 11, ue ea de 1950, sob pena de serem alias presentes na hora mareada para a
ele março de 1951
,mencionada guia seja apresentada nerealização das respectivas concoras sanções previstas em lei.
nhum efeito daverá produzir.
Edital n.o 1, de concorrência pú- Rio de Janeiro, em 28 de março rências.
Seção de guias, em 15 de março de
blica para a construção de um de' 1951. — Luiz Antônio Pimenta Em 2 de abril de 1951. — Luiz
1951. — Joao Campos de Lima, Of.
tronco alimentador do Leme: Bueno, Chefe do Serviço de Material, António Pimenta Bueno, matricula
• Adnit. Mat. 13.837.
A fls. 3.270, 3.a coluna, 24.a linha, matricula' ri.' 47.090.
n.o 47.000, Chefe do Serviço.
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CONCORRÊNCIA N.° 129
Data da realização: 6-4-51
GRUPO

N.°

4

Contra pino de ferro
Nota - As especificações referentes aos editais adiria. constarão de
avulsos, que de acôrdo com o Decreto-lei n.° 1.705, de 27-10-1939, serão distribuídos aos interessados, pelo Serviço de Material -ou pelo Sindicato dos Representantes Comerciais junto às Repartições Públicas,
de acôrdo com a solicitação do mesmo, feita em carta datada de 9 de
novembro de 1939. Só serão tomadas em consideração as propostas
cujos representantes legais estejam
presentes na hora mareada --aSára
„a realização das respectivas concor4cênc1as:
Em 2 de abril de 1951. - Luiz
Antônio Pimenta Bueno, matricula
aa° 47.000, Chefe do Serviço.

DIÁRIO OFICIAI21 (Seção to'
em consideração as propostas cujos
representantes legais estejam presentes na hora mareada para a realização das respectivas concorrências.
Em, 2 de abril de 1951. - Luis
Antônio Pimenta Bueno - Matricula
n.° 47.000 - Chefe , do Serviço.
CONCORRÊNCIA N.° 133
Data da realização 6 de abril
1951.
Grupo n. 10 - Cruzeta de ferro
fundido.
Nota - As especificações referentes
aos editais acima, constarão de avulsos, que de acôrdo com o Decretolei n. 1.705, de 27 de outubro de 1939,
serão distribuídos aos interessados,
pelo serviço de material ou pelo Sindicato dos Representantes Comerciais
junto às Repartições Públicas,-, de
acôrdo com a solicitação do mesmo,
feita em cata datada de 9 de novembro de, 1939. Só serão tomadas
em consideração as propostas cujos
representantes legais estejam presentes na hora mareada para a realização das respectivas concorrências.
Em. 2 de abril de 1951. - Luis
Antônio Pimenta Bueno - Matrícula
n.° 47.000 - Chefe do Serviço.

Abril de 1951'

pelo serviço de material ou pelo Sin-1
CONCORRÊNCIA N.° 140
dicato dós Representantes Comerciais
„junto às Repartições. Públicas, de' Data da realização 10 de abril dek
acôrdo corri -a solicitação do mesmo, 1951.
feita em carta datada de 9 de noGrupa n. 4 - Rolamentos.
vembro de- 1939. Só serão tomadas
em consideração as propostas cujos Nota - As especificações referenteà
aos editais acima, constarão de avulrepresentantes legais estejam presen- sos,
de acôrdo com o Decretotes na hora mareada para a reali- lei n.que
1.705, de 27 de outubro de 1939,
zação das respectivas concorrências.
distribuidos aos interessados,
Em, 2 de abril de 1951. - Luis serãoserviço
de material ou pelo SinAntônio Pimenta Bueno - Matricula pelo
dicato dos Representantes Comerciais
n.° 47.000 - Chefe do Serviço. .
junto às Repartições Públicas.
acôrdo com a solicitação do mesmo,
feita em carta datada de 9 de novembro de 1939. Só serão tomadas
CONCORRÊNCIA N.° 137
em consideração. as propostas cujos
representantes legais estejam presentes na hora mareada para a reataData da realização 9 de abril de zação
das respectivas concorrências.
1951.
Em, 2 de abril de 1951. - Luís
Antônio Pimenta Bueno - Matricula
Grupo n. 14 - Livros técnicos e n.° 47.000 - Chefe do Serviço.
científicos.

Nota -14 As especificações referentes
CONCORRÊNCIA N.° 141
aos editais acima, constarão de avulsos, que de acôrdo com o DecretoData da realização 10 de abril de
lei n. 1.705, de 27 de outubro de 1939, 1951.
serão distribuidos aos interessados,
CONCORRÊNCIA N.° 130
Grupo n. 2 - Arco de pua, máquipelo serviço de material ou pelo Sindicato dos Representantes Comerciais na de furar, trena de aço, etc.
Data da realização: 6-4-51
junto às Repartições Públicas, de Nota - As especificações referentes
acôrdo com a solicitação do mesmo, aos editais acima, constarão de avulGRUPO N. 28
feita em carta datada de 9 de noque de acôrdo com o Decretovembro de 1939. Só serão ' tomadas sos,
n. 1.705, de 27 de outubro de 1939,
Arrue:tas e rebites de ferro
em consideração as propostas cujos lei
CONCORRÊNCIA N.° 134
representantes legais estejam presen- serão . distribuidos aos interessados,
Nota - As especificações referen- Data da realização 9 de alaail fcle tes na hora mareada para a reali- pelo serviço de material ou pelo Sindos Representantes Comerciais
tes aos editais acima, constarão de 1951.
zação das respectivas concorrências. dicato
junto às Repartições Públicas, de
avulsos, que de acordo com o DeEm, 2 de abril de 1951. - Luis acôrdo com a solicitação do mesmo,
creto-lei n.° 1.705, de 27-10-1939, se- Nota - As especificações referentes
feita em carta datada de 9 de norão distribuídos aos interessados, pe- aos editais acima, constarão de avul- Antônio Pimenta Biteno - Matrícula vembro
de 1939. Só serão tomadas
lo Serviço de Material ou pelo Sin- sos, que de acôrdo com o • Decreto- n.° 47.000 - Chefe do Serviço.
em consideração as propostas cujos
dicato dos Representantes Comer- lei n. 1.705, de 27 de outubro de 1939,
representantes
legais estejam presenciais junto às Repartições Públicas, serão distribuidos aos interessado?,
tes na hora Mamada para a re„..alide acôrdo com a solicitação de mes- pelo serviço de material ou pelo Sinza,ção das respectivas concorrências. C
CONCORRÊNCIA N.° 138
mo, feita em carta datada de 9 de dicato dos Representantes Comerciais
, Em, 2 de abril de 1951. - Luís
novembro de 1939. Só" serão toma- junto às Repartições Públicas, de
Antônio Pimenta Bueno - Matricula
das em consideração as propostas acõrdo com a solicitação do mesmo, Data da realização 9 de abril de n.°
47.000 - Chefe do Serviço.
ar
Cujos representantes legais estejam feita em carta datada de 9 de no- 1951.
presentes na hora mareada para a vembro de 1939. Só serão tomadas
"realização das respectivas concor- em consideração as propostas cujos
Grupo n. 10 - Manilha de barro 1 CONCORRÊNCIA N.° 142 -representantes legais estejam presenEm 2 de abril de 1951. - Luiz tes na hora mareada para a reali- vidrado, de 14" x 0,91.
Data da realização 10 de abril de
Antônio Pimenta Bueno, matricula zação das respectivas concorrências.
Nota - As especificações referentes 1951.
n.o 47.000, Chefe do Serviço.
Em, 2 de abril de 1951. - Luis aos editais acima, constarão de avul- Grupo n. 17 - Cadinho "Morgan"
António Pimenta Bueno Matrícula sos, que ,de acôrdo com o Decreto- e óculos para rebarbadores.
lei n. 1.705, de 27 de outubro de 1939, Nota - As especificações referentes
n.° 47.000 - Chefe do Serviço.
CONCORRÊNCIA 14‘.° 131
serão distribuidos aos interessados,
editais acima, constarão de avulpelo serviço de material ou pelo Sina aos
que de acôrdo com o DecretoData da realização 6 de abril de
dicato dos Representantes Comerciais sos,
CONCORRÊNCIA
N.°
135
lei
n
de 27 de outubro de 1939,
1951.
junto às Repartições Públicas, de serão- 1.705,
distribuidos aos interessados,
acôrdo
com
a
solicitação
do
mesmo,
Data da realização 9 de abril de feita em carta datada de 9 de no- pelo serviço de material ou pelo SinGrupo n. 3 - Gazeta de algodão 1951.
dos Representantes Comerciais
engraxada quadrada:
verribro de 1939. Só serão tomadas dicato
junto às Repartições Públicas, de
Nota - As especificações referentes
em
consideração
as
propostas
cujos
acôrdo
Com a solicitação do mesmo,
Grupo n. 14 - Máquina de calcular representantes legais estejam presenaos editais acima, constarão de avula
sos, que de acôrdo com o Decreto- "Marchant" e de escrever "Royal", tes na hora mareada para a reali- feita em carta datada de 9 de node 1939. Só serão tomadas
lei n. 1.705, de 27 de outubro de 1939, ou similareSa
zação das respectivas concorrências. vembro
em consideração as propostas cujos
serão distribuídos aos interessados, Nota - As especificações referentes
legais estejam presenPelo serviço de material ou pelo Sin- aos editais acima, constarão de avul- Em, 2 de: abril de 1951. - Luís representantes
na hora1 mareada- para a reali. dicato dos Representantes Comerciais sos, que de acôrdo com o Decreto- Antônio Pimenta Bueno - Matricula tes
zação das -respectivas concorrências.
-junto • às Repartições Públicas, de lei n. 1.705, de 27 de outubro de 1939, n.° :47.000 - Chefe do Serviço.
Em, 2 de aabril de 1951. - Luis
acôrdo com a solicitação do mesmo, serão distribuídos aos interessados,
António Piianta "Bueno - Matrícula
feita em carta datada de 9 de no- pelo serviço de material ou pelo Sin=Chefe do Serviço.
n." 47.000
vembro de : 1939. Só serão tomadas dicato dos Representantes Comerciais
em consideração as propostas cujos junto ás Repartições Públicas, de
CONCORRÊNCIA N.° 139
representantes legais.- estejam presen- acõrdo com a solicitação do mesmo,
CONCORRÊNCIA N.° 143
tes na hora mareada para 'a reali- feita em carta datada de 9 de no1
zação das respectivas concorrências. vembro de 1939. Só serão tomadas Data da realização 10 de abril de
1951.
Data da realização 10 de abril de
Em, 2 de abril de 1951. - Luis em consideração as propostas cujos
1951.
Antônio Pimenta Bueno - Matricula representantes legais estejam presenRebolo de esmeril
Grupo n. 2
elan.° 47.000 - Chefe do Serviço.
tes na hora mareada para a reali- "A/oxite
- Grupa n'. 3 -- -Preza"- helicoidal,
zação das respectivas concorrências.
haste cônica, -131asain - Sharpe, rigthEm, 2 de abril de 1951. - Luís Nota - As especificações referentes hand, especial,-de ].4" x 1/2'.
ss CONCORRÊNCIA N.° 132
Nota --a As espacificaçõaa referentes
Antônio Pimenta Bueno - Matricula aos editais acima, constarão de avulsos,. que de acôrdo com o Decreto- aos editais acima, constarão -de avulData da realização 6 de • abril de n.° 47.000 - Chefe do Serviço.
lei n. 1,705, de 27 de outubro de 1939, sos, que de acôrdo com o Decreto1951.
serão distribuidos aos interessados, lei n. 1.705; de '27 de outubro de 1939,
pelo serviço de material ou pelo Sin- serão distribuiclos aos interessados,
CONCORRÊNCIA N.° 136
Grupo n. 10 - Redução de ferro
dicato dos Representantes Comerciais pelb serviço de Material ou pelo Sinfundido.
dos. Representantes Comerciais
- Data da realização 9 de abril de junto às Repartições Públicas,, de dicato
Nota - AR especificações referentes 1951.
acôrdo com a solicitação do mesmo, junto tia Repartições Públicas, de
acôrdo
com solicitação do mesmo,
aos editais acima, constarão de avulfeita em carta datada de 9 dé noa
sos, que de acôrdo com o Decreto- Grupo n, 36 - Relógio de parede- vembro de 1939. Só serão tomadas feita em carta datada de 9 de nolei n. 1.705, de 27 de outubro de 1939, Sincrones estilo 14-15 e relógio elé- em consideração as propostas cujos vémbro 1939. Só serão tomadas
serão distribilidos aos interessados, trico marca Dagus.
representantes legais- estejam presen- em consideração as propostas cujos
pelo serviço de material ou pelo Sintes na- hora, mareada para a reali- representantes legais estejam presendicato dos Representantes Comerciais Nota - As especificações referentes zação das respectivas concorrências. tes --na hora mareada para a reali-,
zação das respectivas concorrências.,
junto às Repartições Públicas, de aos editais acima, constarão de avulacôrdo com a solicitação do mesmo, sos, que de acôrdo com o Decreto- -Em, 2 de abril de 1951. - Luis Em, 2 de abril de 1951. - Luis
feita em carta datada da 9 de no. lei n. 1.705, de 27 de outubro de 1939, Antônio Pimenta Bueno - Matricula António Pimenta Bueno - Matrícula
n.? 47.000 - Chefe do Serviço.
vembro de 1939. Só serão tomadas serão distribuídos aos interessados. n.° 47.000 - Chefe. do Serviço.

