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CAPITAI FEDERAI;

ATOS DO PREFEITO
DECRETOS DE 7 DE ABRIL DE
1951
P L 101 a P 103
O Prefeito do Distrito Federal, tendo em vista o que consta ao processo n..1.020.341-51, resolve prover por
nomeação, interinamente, nos térmos
do item I do artigo 13, combinado
com o item IV do artigo 16 do decreto-lei n. 3.770-41, o cargo de Estatistico-Auldliar, classe "F" do Q.
P., com:
Doc. P — 1.101 — Sebastião Roberto do Carmo.
Dec. P —1.102 -- Pedro Nicolau.
Dec. P — 103 — Sergio Augusto
Macedo Ninhais.
PORTARIAS DE 7 DE 1951
N. 226
O Prefeito do Distrito Federal, tendo em vista o que consta do processo 11. 4.006.253-51, resolve remover
da Secretaria Geral do Interior e
Segurança para a Secretaria Geral
de Finanças, o Oficial Administrativo, classe "M" Luis Paula e Silva
Miller, matricula n. 3.907.
PORTARIA DO DIA 7 DE ABRIL
DE 1951
N. 225
O Prefeito do Distrito Federal, ,/
d.) — Tendo ficado apurado, em
sindicância mandada proceder pelo
Senhor Secretário Geral de Saúde ,e
Assistência, que:
a) — o menor Andrelino de Oliveira, procurou no dia 28 de março
a fim de ser tratado, o Hospital Ge
-túlioVargs,pentadouifrtura no braço direito;
b) — o chefe da equipe, no momento, Dr. Ival Távora da Gama,
mandou ou permitiu que a redução
fosse feita pelo auxiliar de Médico
Válter Nascimento Campo;
c) — que êste, em vez de fazer
o tratamento no braço fraturado, o

fêz no esquerdo, são, gessando-o e
fmobilizando-o;
d) — posteriormente, comparecer
novamente aquele nosoconne Q referido menor, sendo então conveniente atendido, dias após (31 de março).
2) — Considerando que tal fato
apresenta não somente urna desídia
e menosprezo pela vida e piela saúde dos que ocupam àquele hospital,
e menosprezo desprezo a responsabilidade e ao prestigio da própria
classe médica,
Resolve:
a) — suspender por sessenta (60)
dias, o Médico, classe K, Ival Tavora da Gama, matricula 39.305, de
acôrdo com o artigo 215, item UI,
do Decreto-lei n. 3.770-41;
b)
demitir a bem do serviço público, o Auxiliar de Médico, .referência E, 'Walter Nascimento Campos,
matricula 68.645, de acordo com o
artigo 215, itera VIII, do Decreto-lei
ia. 3.770-41.
DESPACHOS NA SECRETARIA GERAL DE ADM1NISTRAÇAO
Dia 5 de abril de1951
Of. s. n. da Secretaria da Presidência da República referente a
Miguel Teixeira de Oliveira. -Autorizo.
N. Of. n. 478 da Câmara dos
Deputados referente a José de Lima
Fontes Romero. — Ciente. — Ao
Sr. Secretário de Administração.
Maria José de Sá Ribeiro
.(1.012.27).
Francisco Ardulno (1.054.531-50).
Nair Maguelly (1.012.182).
Grimaldo Carvalho (1.012.272)" e
Of. 1.264 da S. O. de Saúde e Assistência ref. a Isaura Albuquerque
Guerreiro (1.020.950). — Arquivese.
Oscar • Fontenelle Filho (1.013.611).
— Aguarde vaga.
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O Secretário Geral de Administração, resolve designar para ter exercício no Departamento do Pessoal, o
Oficial Administrativo, classe J, do
Q. P. Adria. ° Martins Vidal Júnior
matricula 49.025,

Sr. Prefeito, no processo número
1.034.381-50-ASC, resolve, nos Vermos do item I do art. 223 do Decreto-lei n. o 3.770-41, combinado com
o art. 42 do Decreto-lei n.° 9.558-46,
dispensar, por abandono *da função,
o Auxiliar de Médico, extranumerário
mensalista, ref. VIII, Hellinut Mattjeis, mat. 61.337, da T. M. da secretaria Geral de Saúde e Assistência, aprovada pelo Decreto 10.166. de
1950.
N.. 1.671:
O Secretário Gerai ae Aammistração, tendo em vista a autorização do
Sr. Prefeito, no processo re o 1.048.216,
de 1950-ASC, resolve nos têrmos do
item do art. 223 do Decreto-lei número 3.770-41, combinado com o artigo 42 do Decreto-lei 9.558-46, d)(.
pensar por abandono da tenção; o
Trabalhador extranumerário diarista,
ref. B, Marcolino Seabra da Rosa,
mat. 44.783, da T. D. da Secretaria
Geral de Agricultura, Indústria e Comércio, aprovada pelo Decreto mln_ero 10.272-50.
Ns. 1.672 e 1.673;
O ácretário Geral de Administração, tendo em vista a autorização do
Sr. Prefeito no processo 1.021.087,
de 1951-ASC, resolve tornar sem efeito aS portarias abaixo; de 25-1-51,
que admitiram para exercer a função
de Trabalhador extranumerário diarista, ref. B, em vagas existentes na
T. D. da Secretaria Geral de Saúde e Assistência, aprovada pelo Deereto 10.186-50:
N.° 1.672 — sebastiana de Barros
Portaria n. o 335.
N.° 1.673 — Maria da Penha Ferreira — Portaria ri.° 336.

Ne. 1.674 e 1.675;
O Secretário Geral de Administração, tendo em vista a autorização do
Sr. Prefeito no processo n.° 1.021.087,
de 191-A,SC, resolve admitir para
exercem as funções de Trabalhador
extfanumerário diarista ref. 13, em
vagas existentes na T. D. da secretaria Geral de Saúde e Assistência,
aprovada pelo Decreto 10.186-50.
N.* 1.674 — Alcides Manuel da
Costa.
N. o 1.675 — José Rosa Cigolo,
N.° 1.669,
N.° 1.676:
O Secretário Geral de Administração, resolve designar para ter exerO Secretário Geral de Administracício na Secretaria Geral de Educa- ção, tendo em vista a autorização do
ção e Cultura, o Professor de Ensino Sr. Prefeito, no processo 1.020,341,
Técnico — Curso Básico, padrão K, de 1951, resolve admitir José Geraldo
interino, Leonardo Marques, ma- Dutra para a função de Auxiliar Mecanográfico ref. E, em vaga existente
trícula 68.717.
na T. M. da Secretaria Geral de AdN.°
. 1 .670'.
aprovada pelo Decreto
'O Secretário Geral de Administra- ministração,
10.358, de 1950.
cão, tendo em, vista a autorização do

SECRETARIA GERAL
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D)gPAcHOS DO SECRETARIO
GERAL
Dia 6 de abril de 1951
Maria Ana do Nascimento Teixeir •
(3.301.858) e Zilda Ribeiro de Lacei t
da (3.311.298-50) — Deferido, quem.
ao direito à licença-prêmio. O regue r•ente porém, só deverá entrar e:
gozo desta, observada a escala ele
fôr organizada na repartição e de
vidamente aprovada pelo Secretán
Geral, na forma do art. 9. 0 do De
ereto 10.150-50, atendida a conven:
ência do serviço c demais prescre
çoes
Iberê de Abreu Martins (L070.86'
de 1950). — Deferido, quanto a
direito à licença-prêmio. O regue
rente, porém, só deverá entrar er
gozo desta, observada a escala cie
fôr organizada na repartição e dc
vidamente aprovada pelo Secretári
Geral, na forma do art.
ereto 10.150-50, atendida a conveni
ência do serviço e demais prescriçõe
legais.
Lídia Barroso de Albuquerque (1.069.345-50). — Fixados os proventos de aposentadoria em Cr$ 32.400,C
anuais, de 4 de outubro de 1947 a 3
de novembro de 1948; em Cr$ 46.800f
anuais, de 1 de dezembro de 1948
27 de novembro de 1950'e em
Cr$ 51.480,00 anuais, a partir de 2,
de novembro de 1950,
Gastão Rodrigues Garcia (1.052.09E
de 1949), — Tendo em vista as informações, considere-se o funzionáric
de que trata o presente, licenciadc
nos térmos do art. 156 do Estatutc
a partir de 31-7-48 e até a vésper:
da publicação do ato de sua aPosen•
tadoria.
Marina Roças dos Santos (1.021.763)
— Indeferido, de acordo com o despacho do Sr.Prefeito em pedido idêntico.
Antenor Metias de 'Siqueira —
(1.000.611). — Indeferido. A readmissão pleiteada não é conveniente
ao serviço público.
Julieta de Vasconcelos (1.011.806)
Ernestina Batista Guimarães —
(1.067.754-50) e Gustavo de Sou se
(1.0013.209). — Deferido, quanto ae
direito à licença-prêmio, O requerente, porém, só deverá entrar err
gês° desta, observada a escala can
fôr organizada na repartição e devidamente aprovada pelo Secretarie
Geral, na forma do art. 9.° do Decreto 25.267-48, atendida a conveniência do-Serviço.
Manuel Luis Cardoso (Processo número 1.001.685-50).
Pedro França de, Carvalho (Processo n. o 1.011.276-50).
Eugênio Basilio da Mota Filho
(Proa n. 1.049.731-50)
Regina de Almeida Mala R.ublâo
(Proc. n.° 1.049.767-50).
Enódio Santiago (Processo número 1.049.791, de 1950),
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— As Repartições t'Ytblicas
'deverão remeter o expediente
"élektinodo à publicação nos
riornais, diárianzente, até ás 15
7:oras, exceto aos sábados,
deverd.o fazê-lo até as 11,30
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tes providenciar a respectiva
renovação com anteeedênciar
' mínima, de trinta (30) dias.
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
— As Repartições Pública,QIRIZTOR GERAL
cingir-se-do d s assinaturas,
FRANCISCO DE PAULA AQUILES
anuais renovadas até 28 de Fehoras.
vereiro de cada ano e às inicia' — As reclamações pertinen- emaii a Do SI VIÇO ea p oisucAVISaa
das, em qualquer época, pelou.
OHIPIN 09 *aça° ora *Emaça.
tes d matéria retribuída, mis MURILO FERREIRA ALVES
órgãos competentes.
EUCLIDES DESLANDES
casos de erros OU omissões de— a fim de possibilitar a
verão ser formuladas -por esOVÁRIO OFICIAL
~essa
de valores acompanhacrito, d Seção de Redação, das
OUÇA° o*
'i;
de
esclarecimentos quanto'
8 às 17,30 horas, e, no máximo,
4.659 69 99990009d* dos ato* 99 Pti~nan 69
d sua publicação, solicitamos,
até 72 horas após a saída dos
OlatrIto Federar
aos senhores clientes dêem predrgãos oficiais.
ferência
d remessa por meio de
— Os originais deverão ser
cheque ou vale postal, emitidos
'ASSINATURAS
dactilografados e autenticados,
a favor do Sr. Tesoureiro do Deressalvadas, por quem de direi- REPARTIÇÕES 1 PARTICULARES
FUNCIONÁRIOS:
partamento
de Imprensa NaI
to, rasuras e emendas.
cional e não em seu nome til,
Capital e Interior:
Capital e Interior:
— A matéria paga será recedividuaL
bida das 12 às 17 horas, e, Seme.stre
cr; 50,00 Semestre
Cr$ 39,00
aos sábados, das 9 às • 11.30 Ano 4,
. Cr$ 96,00 Ano .
.... Cr$ 76,00 — Os suplementos às edições
dos Órgãos oficiais s6 se fornehoras.
Exterior:
Exterior
cerão aos assinantes que os ao— Excetuadas as para o ex.... . Cr$ 136,00 Mo •
terior, que serão sempre Ano
. ... Cr$ 108,00 licitarem.
anuais, as assinaturas poder— O custo de cada exemplar
se-ão tomar, em qualquer épo- Para facilitar a,os' clientes a registro, o mês e O ano em que atrasado dos órgãos oficiais
ca, por seis meses ou um ano. verificação do prazo de vali- findará.
será, na venda avulsa, acresci— As assinaturas vencidas dade de suas assinaturas, na A fim de evitar solução de do de Cr$ 0.10, se do mesmo
poderão ser suspensos sem parte superior do enderêço vão continuidade no recebimento ano, e de Cr$ 0,50, por ano -deaviso prévio.
impressos o numero do talão de dos jornais, devem os assinem- corrido.
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Pândora Ribeiro de Almeida (Pro- Rosa da Silva Carrão Fonseca
Maria de Lourdes Pais Leme BraZizélia Meatos — Processo númecesso n.° 1.050.657-50).
(Proc. n. o 1.001.100):
ga — Processo n.° 1.020.198.
ro 1.020.075.
Araci Leite Viana (Processo nú- Vias Jônas do Nascimento (ProMaria da Piedade Pinto — ProcesLuzia Nascimento Gomes — Promero 1.050.658-50).
cesso n.° 1.002.147) .
so n.° 1.020.199.
cesso n.o 1.020.076.
Otávio Sobreira (Processo número Nolzira César da Fonseca (Processo
Natividade Frederico — Processo
Brasily Ramos Caiado — Proces1.051.601, de 1950).
n. o 1.003.576).
11.0 1.020.288.
so n.o 1.020.078.
Leandro 'Luis de Azevedo (Pro- Maria Helena Fortuna (Processo
Nazareth Lopes Genu — Processo
José Neves — Processo número,
cesso n. o 1.052.715-50).
n.° 1.004.570).
n.° 1.020.298.'
1.020.081.
• Brigida Costa Soares da Cunha Zulma Alves Fraga (Proc. númeCelina Vaz — Processo númeDulcinéa Pacheco — Processo nú(Proc. n. o 1.055.101-50).
ro 1.006.790).
ro 1.020.297.
mero 1.020.062.
Salustiano de Azevedo Folly (Pro- Clarice Vaz Pinto Hoehl (Processo Laurinette Carneiro — Processo mi
Macilda
Aguiar Coelho da Silva —
cesso n. o D. 055.363-50) .
número 1.014.231).
mero 1.020.301.
Processo n.o 1.020.083.
Atanagildo da Fonseca Araújo (Pro- Mary Pôrto Nascimento.(Processo Dora Pires Melo — Processo núAlberico de Sousa — Processo núcesso• n. o 1.056.336-50).
número 1.016.941).
mero 1.020.300.
mero 1.020.040.
Atanagildo Correia Barbosa (ProCecilia Silva Bento (Proc. núme- José Zizu dos Santos -- Processo
Nair de Oliveira e Silva — Procescesso n.° 1.057.104-50).
n.° 1.020.304.
ro 1.017.900).
so n.o 1.020.041.
João Barlanza Losso (Processo nú- Maria Carvalho de Azeredo Couti- Maria Onesina Marques Dias VieiNilo Carlos da Cruz — Processo
mero 1.058.845-50) .
ra — Processo n.° 1.020.307. nho (Proc. n. o 6.007.643)
n.o 1.020.042.
Antônio de Sousa Bernardes (ProAntônio Ferreira Penteado .(Pro- Leôncio Ribeiro Machado — ProDarei Machado de Lima — Processo n. o 1.059.444-50).
cesso n.o 1.020.310.
cesso n. o 7.600.697).
cesso n.° 1.020.046.
má de Matos Braga (Proc. núme— Deferido quanto ao direito à li- Franklin Alves Pires — Processo
Arlindo Rodrigues Coelho — Proro 1.060.339-50).
cesso n.o 1.020.052.
cença-prêmio. O requerente, porém, ri:o 1.020.311.
Rita Azevedo Pereira .(Processo nú- só deverá entrar em gôzo desta, obJacob Feliz da Silva — Processo
Lyson Brito Vetromille — Procesmero 1.060.957-50).
so n.o 1.019.989.
servada a escala que fôr organizada 11.0 1.020.306.
Adalgisa Bertlem Ferreira da Cunha na repartição e devidamente aprova- Eucloro Miranda de Sousa — ProHydson Peçonha — Processo nú(Proç. n. o 1.061.299-50).
mero 1.019.990.
da pelo Secretário Geral, na forma cesso n.° 1.018.71-1:
palmo Joaquim Silva (Processo nu- do art. 9.° do Decreto 10.150-50, Luis Geraldo de Oliveira — ProCiro Carlos Pereira Coelho — Promero 1.064.250-50).
cesso n.° 1.019.991.
atendida a conveniência do serviço e cesso n.° 1.020.056.
Vanderson Faria Botelho (Pro- demais prescrições legais.
Silvio Lazzarin — Processo númeAramis Pereira da Silva — Proro 1.020.057.
cesso n. o 1.068.355-50).
cesso 11.° 1.019.992.
Dia '7 de abril de 1951
Atalá Rocfkert dos Santos (ProArthedith de Oliveira Teixeira' — Maura Barros — Processo númen.o 1.020.059.
cesso n. o 1.068.530-50).
ro 1.019.993.
Juracf Prestes Vieira
Processo Processo
Eunice da Rocha Pita — Processo
Helena Vidal Lunas Melo Massa n.o 1.020.091.
Hélio Guerra Ramos — Processo
(Proc. n.° 1.068.699-50).
n.° 1.019.994.
Hélio Castro Mascarenhas — Pro- n.° 1.020.060.
Wilson Teixeira — Processo númeHeli de Sousa Zacarias (Proc. mi- cesso n.° 1.020.100.
Dilma de Sousa — Processo nú1.020.061.
mero 1.069,356-50).
mero 1.019.999.
Hilda Afonso de Sousa
Processo roAntônio
Alvares
Maciel
—
ProcesSantuza Araújo de Albuquerque n.° 1.020,327.
José Brito Carneiro — Processo
so n.o 1.020.062.
n.o 1.020.000.
(Proc. n. o 1.070.531-50).
Mary Ferreira Machado Newton —
Georgina Alves Bragança — ProClaudionor Silva (Proc. n. o 3.301.034, Processo
Ana Bastos — Processo número
n.o 1.020.328.
cesso n.° 1.020.064.
1.01e946.
de 1950).
Morais — Processo númeHilda Martins dos Santos -- ProAlvaro
Lopes — Processo niuneJosé de Oliveira Filho (Proc. nú- roLucilia
1.020.329.
cesso n.° 1.020.066.
to 1.019.955.
mero 3.306.523-50).
Ligia
Correia
das
Chagas
—
ProRodoval da Penha Carneiro — Pro
°tília Coruja dos Santos Pessoa cesso n.o 1.020.330.
Vera Leitão de Sousa — Processo
cesso n.° 1.020.067.
Barros (Proc. n.° 3.307.883-50).
n.° 1.019.055.
Sérgio
Popoire
da
Fonseca
—
ProZulmira Resende (Proc. número cesso n.° 1.020.331.
César de Sousa Garcia — Processo
Vitalina Peres Amorim — Proces3.307.983, de 1950).
n.° 1.020.068.
so n.° 1.019.956.
EuclideS Braz de Gusmão. (Processo -João Serra — Processo númeAlzira Silva de Almeida — ProLuis de Freitas — Processo número 1.020.332.
n.° 5.110.907, de 1950).
cesso n.° 1.020.069.
ro 1.019.957.
Clarisse Nunes dos Santos — ProManuel Cândido de Jesus (Processo
Zélia Costa — Processo núme- °Azel Barbosa Ferreira de Assuncesso n.° 1.020.333.
número 5.303.363, de 1950).
ro 1.020.070.
ção — Processo n.o 1.019.959.
Nilza Teixeira Rangel — Processo
Nilza Albuquerque (Proc. número
Ruth Sampaio César — Processo
Atílio de Sena Gentil — Processo
n.°
1.020.334.
6.004.613, de 1950).
n.° 1.020.071.
n.o 1.019.960.
Manieta Gaspary Espirito Santo —
Elza de Sousa Ferreira (Processo
proMercedes Correia Vitória —
Artur Ribeiro da Silva Filho
Processo n.° 1.018.712.
cesso n.o 1.020.072.
a.° 6.037.787, de 1950).
Processo n.° 1:019.981.
Odete da Rosa Garcia — Processo
Renato Ferreira dos Santos (ProAntonleta Guimarães Azevedo —
Rui Barbosa Nogueira — Processo
n.° 1.018.713.
Processo n.° 1.020.073.
cesso n. o 7.623.419-50).
n.o 1.019.985.
Gedidá Freitas Boecker — ProcesCarmem Campeio de Macedo — Zélia Suzano Guimarães — PraAnibal de Oliveira (Proc. númeso n.°*018.714.
Processo n.° 1.020.074.
ro 1.000.399).
cesso n.c. 1.020.036.
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Eunice Silva Bastos — Processo
na 1.020.037.
Maria de Lourdes Magalhães Nogueira — Processo n.° 1.020.038.
Agar Pinheiro Assunção — Processo n.° 1.020.039.
Neide Pereira da Silva Falcão —
Processo n.° 1.019.036.
Delphos José Guimarães — Processo n. 0 1.019.037.
Nanci Pereira da Silva Falcão —
, Processo n. o 1.019.038.
Maria Madalena 'de Almeida Ferreira — Processo n.° 1.019.909.
Maria de Lourdes de Almeida Fer
reira. — Processo n.° 1.019.910.
Alba de Andrade Falcão -- Pr8ces80 n.° 1.019.915.
Zenas Francisco Machado — Processo n.°1.019.916.
Loura 13rauns da Silva — Processo n.° 1.019.922.
Edir Brauns Coutinho — Processo
n.° 1.019.923.
Solange Eunice Paixão de Lima e
Cirne.
uiva Ferreira Baltazar Nobre D'Almeida — Processo n. o 1.019.925.
Helena Medeiros Duarte — Processo n.° 1.019.926.
Valdir Alv.•.s de Sant'Ana — Processo n. o 1.019.927.
Mildred Pereira Benfica — Proces
so n.° 1.019.934.
Edgard Barcelos Cerqueira — Processo n.° 1.019.945.
Raimundo Gomes — Processo número 1.020.174 — Delmo Moura dos
Reis — Processo n. o 1.020.438.
Antônio Afonso Carneiro de Oliveira — Processo n. o 1.020.439.
Dilka Pcseadinha —• Processo nútn s ro 1Se-20,443.
Dou glas Percadinha — Processo mi
mero 1.020.444.
Abíl io A l ves de Criveira — Processo n° 1.029.445.
Leôn icias Alves Cabral — Processo
n. o 1.020 013.
Sílvio Pinto Dami5,o — Processo
n. o 1.029.465.
Romeo Silva — Processo número
e
1.020.466.
Ari Serra da Silva — Processo número 1.020.467.
Nilza Morello de Oliveira — Procesro n. 0 1.020.468.
Valquiria Raimundo, de Magalhães
Leoni — Processo n.° 4.504.415.
Maria Silvia Antunes — Processo
n.° 1.013.715.
Terezinha de Jesus Gouveia Guedes — Processo n.° 1.018.716.
Arlete Vilela de Oliveira — Proces
so n. o 1.018.717.
Santo Imbrozio — Processo número na 1.020.174.
Genedy Baltazar de Oliveira -Processo 11.0 1.020.175.
Domingos Batista Nepomuceno —
Processo n. o 1.020.177.
Herminia Fernandes Camacho —
Processo n.° 1.020.312.
Maria Aparecida Teixeira — Processo n.° 1.020.313.
Vitória Elias Tarchishe — Processo 11. 0 1.020.314.
José da Rocha e Silva — Processo
n.° 1.020.317.
Mauro Vaz Bayno — Processo número 1.020.318.
Dilma do Nascimento Rebelo —
Processo ala 1.020.320.
Edith Gomes — Processa. número
1.020.322.
Amira Pessoa de Carvalho — Processo n. o 1.020.323.
Déa Li gia Borges da Silvá — Processo na 1.020.324.
Wilson Floriano Soares — Processo n.° 1.020.325.
Ieda ôcalecta, — Processo número 1.020.326.
Déa Oliva Cruz — Processo número 1.020.179.
Processo
Gustavo Tomás Filho
n.0 1.020.183.
Mery Bornhausen de Faria — Pro
cesso n. o 1.020.184 — Carmen Stella
Sã Earo Munir — Processo número
1.020.105.
Isabel Amaral de Carvalho — Firo-cesso na 1 020.186,Paulo José de Faria Cavalcanti —
Processo n.° 1.020.187.
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Valter de Oliveira Serber — Processo , n. 0 1.020.188.
Osvaldo Castelo Branco — Processo n. o 1.020.193.
Daniel Grangier — Processo número 1.020.197.
Levi da Silveira Gomes — Processo n. 0 1.020.001.
Arlete Andrade de Queirós — Processo n. o 1.020.002.
Eugê.nio Carclia Santos — Processo n. o 1.020.003.
Marina da Rocha — Processo número 1.020.011.
Severkso Jean Jacques — Processo
n. o 1.850.0-14.
Adalberto de Castro Braga — Praoesso n.° 1.020.015.
&alo. Ribeiro Sampaio — Processo
n.0-.1.020.016.
Zel4a, Monteiro Dinis — Processo
n. o 1.020.017.
- Antônio Rosa da Silva — Processo
n.° 1.020,021.
Maria da Glória Dentios da Silva
'Procezso n.° 1.020 022.
Maria Julleta Vieira Nogueira --Processo n.° 1.020.023.
Ccnneeição Ponce — Processo número 1.020.024.
Antônio Soares de Menezes Filho —
Processo 11.° 1.026.026.
Sybello dos Ser tos — Processo número 1;020.034.
Filoinena Giorno — Processo número 1.020.054-Nélson do Couto -- Processo número 1.020.055.
Loas- de areitas — Processo número 1.020.020.
Luiz Barouto Sampaio — Processo
n.° 1.020.287.
Leilah Tavares Cardoso — Processo n.°
zSuzana Gracioma Ciotta — Processo
11. 0 1.020.290.
Adelina Lecil Barbosa — Processo
11. 0 1.020142.
Ponciano Augusto Machado — Procesào 11.° 1.020.146.
NatUr Singulano — Processo número 1.020.148.
EunIce Singulani — Processo número 1.020.149.
Processo
Maria Luisa Campos.
1.020.151.
Jeremias Dutra de Aguiar — Processo n.° 1.020.153.
Rolenda Dias Maciel — Processo
n. o 1-.020.154.
Pedro Augusto Martins — Processo
n.° 1.020.159.
Carlos Gomes — Processo número
1.020.164.
Maria ele Lourdes Gomes — Processo na 1.020.165.
Zarif Chaini Domingues — Processo
n.° 1.020.168.
Ubiraj ara Ferreira da Costa — Processo n.° 1.020.171.
Silvio Caetano Fontes — Processo
n.° 1.020.172.
Emílio Iara de Araújo — Processo
n.° 1.020.271.
Nice Rosa Gomes — Processo número 1.020.273.
Laia Fernandes .de Sousa — Processo n.° 1.020.274.
Gastão Pimentel de Vasconcelos —
Processo n.° 1.020.276.
Jacl Borges Valente Montemor —
Processo n.° 1.020.277.
Iracema da Silva Vidal — Processo
n. o 1.020.278.
Hedwiges da Silva Gama — Processo n.° 1.020.279.
Zanaira da Silva Carvalho — Processo n,° 1.020.280.
Carlos Fernandes 1,11,a,chado — Prcag
*
cesso n.0 1.020.2,83.
Newel Silveira Oliveira — Processo n.° 1.020.286.
Ismael Ferreira Moita — Processo
n.° 1.020.348.
Sônia Schtenk — Processo tuim
1.020.350.
Processo númeOdilia Tenório
ro 1.020.351.
Ara,beIe Sampaio Dantas — f irmasse n. 01.020.358.
Nélia Vos Carpes — Processo na-
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Aleis de Oliveira — Processo núRegina de Araújos Campos — Promero 1.020.300.
cesso 11. 0 1.920.089.
Léia Barcelos Pôrto — processo núJanciira Pinto Vidal — Processo número 1.020.201.
mero 1.020.088.
Celestina Aparecida Diniz Processo
deorgina Vieira da Costa — Pron.° 1.020.202.
cesso n.° 1.020.065.
Olinda Afonso> — Processo nSune.
Nilda Pinneoro Viana — Processo
ro 1.020.058.
nC
Elza Rabelo de Azevedo — ProcesArmando Mendes — Processo mimero 1.020.050.
so n. o 1.020.208.
Processo
número
Inês Capela —
Júlio Pinto Teixeira — Processo número 1.020.033.
1.020.20a.
Elizabeth sAraújo Guimarães — ProIolanda Amarante Peixoto de Azecesso n.° 1.020.210.
vedo — Processo n.° 1.020.029.
Waldette Elisa de Santana Vieira
Gilson Guilherme Ortiz Sampaio
— Processo na 1.020.028.
— Processo n. o 1.020.219.
Dela Alves de Araújo --, Processo
Doroty Rodrigues de Campos —
n o 1.020.220.
Processo n.° 1.020.027.
Marta da Glória Teixeira de CarJurandir Luiz Vilela de Melo —
valho — PacResos n.° 1.010.229.
Processo n.° 1.020.019.
Alberto Vanderlei da Silva — ProNilza de Castro Nobrega Barruclso
— Processo ri. 61.020.013.
ccsso 0 1.021.223.
AdSlia Da:mingues de Akneida Lins
Maria Ap arecida- dos Santos Bastos --- Processo n. 0 1.020.012.
— Processo ri.° 1.020.231.
_ Ivan Bustamante de Almeida —
Paulo Furtado de Mendonça —
Prooesso n» 3.s21.237.
Processo na 1.020.102.
Ail'on Guapyassu de Sã — ProcesOwzaldialia Cantanhede Serra de
so na 1.020.240.
Sá — Processo n.° 1.020.462.
Alfredo da Silva Santos Costa —
José Teixeira Coelho — Processo
Processo n." 1.020.252.
n.° 11020.461.
Darei Moss Basky — Processo núArcado Silva — Processo número
mero 1.020.257.
1.020.450.
Léia. Calaça Maigre da Gama —
Alcina Amélia Rodrigues — Processo
Processo n." *1.020.270.
n» 1.020.349.
José de Miranda da Rosa Pereira
Ivone Fantenelle- de Araújo — Processo n.° 1.020.346.
— Processo na 1.020.365.
Lídia Deslandes — Processo númeHaydee Pôrto Barreto — Processo
ri.° 1.029.315.
ro 1.020.421.
Isabel Pp.reira Coca — Processo núLuci Martins de Brito — Processo
na 1.020.309.
Mero 1.020.420.
louco de Sá Palmeira — Processo
Nélson Levi Oddone — Processo nún.° 1.020.419.
mero 1.020.299.
Edil-unido Revera Palmeira — ProIvan Patrocínio — Processo número 1.620.296.
cesso n. o 1.020.418.
Maria Peixoto Braga — Processo
Fernanda Alves Mole de Almeiri.° 1.020.010.
da — Processo na 1.020.284.
Joselia Saldanha Nabuco — ProUsa Soares — Processo número
cesso n.° 1.020.004.
1.020.275.
Décio Fonseca Alvarenga Mafra —
Adélia de Oliveira Loureiro — ProProcesso n.° 1.020.005.
cesso n.° 1.020.269.
Dulce Ferreira Saldanha — ProcesAdall Mazata Pires — Processo miso n.° 1.019.988.
mero 1.020.269.
Francisci Guirnarã.es pimenta —
Jorge Cteaano Lopes da Silva —
Processo na 1.019.986.
Processo n.° 1.020.267.
Maria José da Silva — Processo núMaria Nazare de. Ataide —,Procesmero 1,019.983.
so ri.° 1.020.347.
Celso Azevedo Dias — Processo núAlda Coelho Lima — PrOCCSSO
mero 1.010.082.
mero 1.020.141.
Gioconda Tetsari Lima — Processo
Avany de Lima Figueiredo — Processo n.° 1.020.138.
n.° 1.019.958.
PrOCE3S3
Rubem Messas — Processo número
Alfeu Pinto Loureiro
n.° 1.020.137.
1.019.951.
a
Processo
númeMaria do Carmo Souto Maior de
Samuel Coelho - s
Paria Santos — Processo número
ro 1.019.944.
1.020-.136.
Elinez Bachne Pinto da Costa —
Aurélio Henrique das Neves — PraProcesso n.° 1.019.943.
n. o 1.020.135.
Ana Pôrto Carvalho — Processo cesso
Adaury Dutra — Processo número
na 1.019.941.
Néllo Augusto Nunes de ' Pinto — 1.0-20.134.
Silvia ; Paraiso Vieira — Processo
Processo n. o 1.019.933. .
1.020.133.
Maria Helena Tavares Pereira — -n.°
Edir França Monteiro — Processo.
Processo n.° 1.019.917.
1.020.130.
-- Jpse Ribeiro — Processo número n.°Geraldo
António de Oliveira — Pio-.
1.018.755.
n.° 1.020.131.
lacte Reis de Morais — Processo cesso
Oracidio
José Soares — Processo nún.° 1.019.912.
1.020.130.
Ondevaldo Nepomuceno dos Reis —7 mero
Herondino Garcia Souto — ProProcesso na 1.019.911..
cesso n.° 1.020.1,39.
Silvino do Nascimento — Processo
Neuza Romeu Sales — Processo 10'mero 1.020.127.
n.° 1.020.437.
Hélio Ambrósio — Processo número
Elza Correia — Processo número
1.020.120.
1.020.436.
Luciola França Graça — Processo
Moacir de Carvalho — Processo número 1.020.114.
n.° 1.020.430.
Elpidio de - Oliveira Mala — ProCarlos Lopes dos Santos — Processo n.° 1.020.247.
cesso n.° 1.020.21.,
Carlos Carlos Cardoso — Processo
Antonieta Alve s — Processo nún.° 1.020.251.
mero 1.020.242.
Hugo Tramontano — Processo núAura de Castro Dceningues — Promero 1.020.253.
cesso 11.° 1.020.236.
Ana Leonor da Gama Lima — ProVirgínia Maria de Nemeier Portocesso ria 1.020.245.
correr° — Processo n.° 1.020.235.
Maria Helena Rangel — Processo -Adriano Marques Grello — Processo
D.° 1.020.214.
n.° 1.020.232.
Nilto Traj ano — Processo número
Maria Lúcia Costa de Albuquerque
1.020.111.
-Melo —, Processo ri.° 1.020.230.
Nélson Trajano — Processo núme- .Gilson Gil — Processo número
ro 1.020.1,10.
1.020.222.
Enednno Carneiro Rodrigues — ProLeonor Pereira Pavão — Processo
.n.° 1.020.098.
cesso n.° .1.020.221.
Nélson Alves de Paiva — Processo • João Carreira Nunes — Processo
n.° 1.020.094.
n.0 1.020.212.
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Terezinha Barbosa Viana - Processo n.° 1.020.181.
Tereza Ferreira da Rocha - Processo n.° 1.020.178.
Maria de Lourdes Barbosa Viana
- Processo n.° 1.020.163.
Ciléia Gonçalves - Processo número 1.020.162.
Maria da Conceição Barbosa Viana - Processo n.° 1.020.161.
Vatter Cajazeira - Processo número 1.020.158.
Florisbaldo Ribeiro de Morais Processo n.° 1.020.157.
Antero da Silva - Processo número 1.020.150.
Henrique Barros da Silva - Processo n.° 1.920.143.
Francisco da Silva - Processo número 1.020.128.
Vilmar Alves dos Santos - Processo n.o 1.020.123.
Amilcar Lopes de Carvalho - Processo r.° 1.020.122.
Paula Duarte da Silva - Proceaso
n.° 1.020.358.
Cecilia da Silveira - Processo mlmero 1.020.374.
José Agostinho Rocha - Processo
n.o 1.020.440.
Albertino Pereira -das Neves - Processo n.° 1.020.359.
Josefa Vieira Seraprao - Process° n.° 1.020.361.
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Paulina Vieira Serapião - Processo
n.O 1.020.363.
Luiz Carlos Pereira Benfica - Processo n.o 1.020.429.
Vilma Gonçalves dos Santos - Processo n.° 1.020.423.
Marna Casado de Lima Antunes Processo rao 1.020.118.
Luiz Agenor de Sousa - Processo
n.° 1.020.116.
Humberto José Lopes - Processo
n. 1.020.115.
Luiz Carlos Couto da Silveira Processo n. 1.020.113.
Nadir Gomes da Silveira - Processo ri. 1.a20.112.
Vera Conrado - Processo número
1.020.107.
Antônia Figueiredo da Rocha Processo n. 1.020.106.
Lauta Lemos Coelho - Processo
n. 1.020.105.
Nelson de Campos - Processo número 1.020.104.
Arminda Custa Ferreira - Processo
n. 1.020.126.
Neuza Barreto da Silva - Processo
n. 1.020.125.
Isair Cordeiro do Nascimento Processo n. 1.020.121.
- Dê-se vista. A Banca Exarainadora.

RELACIONAMENTO
Dia 5 de abril de 1951
Relacionem-se, à, vista das informações prestadas, as presentes despesas, para oportuna abertura de crédito especial.
Nome
a
Maria Jatai Rocha
emitida Bustaraante Sá
Odete Azevedo da Silva
Silvia de Sousa Brigagão
Dagmar da Silva Ramadas
Jorge Rodrigues de Sousa
Ana Teresa da Conceiçãc Afonso
José Maria Rrás
Amei Guimarães Machado
Osvaldo Carvalho
Francisca Tôrres da Luz
Zuleid Jesner de Andrade
Dulce dos santos Paduin
Arlete Florial Botecha
Judite de Oliveira Monteiro
Petronilho Gomes de Sousa
Glória Faria da Silva
-Arlete da Silva Lopes
Carolina de Jesus
Eurice de Sousa
Geraldo Carlos da Silva
Nilson Santos
Domingos Suzana da Silva
Anita dos Santos
Ilernaenegilda de Almeida Batista..1
Jorge Soares Magalhães
Vieira dos Santos
Agostinho Vie
Deocleciano Ferreira Guimarães
Alarido Severo Cardoso
Aristides Gomes
Caetano Cotinhola
José Martins Ferreira
Liam Anderson Pavão
Léo Dias Marques
rélix Francisco Dias
Julieta Araujo ae Paula
Ganira Costa vieira
Adalg isa ',ordeiro silva
Zulmira Sã de Figueiredo
Maria Mendes Cardoso -.4.-a,,
17- ibiré Pereira dos Santos
Luisa de Figueiredo Belo
Aurea Célia Lanter
Gérson Tavares de Oliveira
Maria Vasques
Hildebrando Soares
Armênia de Sousa Cardoso
Raimundo Benedito Ferreira
Alvaro " Joaquim de Laaerda
Braz Ferreira da Silva
Néri de Araújo
Sebastião Correia Dantas
Franaisca de Assis
Ovídio Munia da silva
' Cama s Alves da Costa

Importância

Processo

Cr$

1

6.008.168
6.006.627
6.004.534
6.006.663
6.005.951
7.704.181
1.008.980
7.102.591
6.007.005 i
1.011.336
6 .005.487 i •
6.004.049 ç
1.008.425
6.004.199
1.021.372
2.001.091
6.009.170
3.301.645
6.004.647
3.301.932
7.102.013
7.102.282
7.800.239
6.006.056
3.300.311
7.702.402
1.008.8W 7.800.265
7.702.968
7.702.976
7.702.970
7.102.497
7.403.716
1.005.221
7.301.497
6.007.079
6.003.505
6.005.496
6.007.247
6.005.493
6.003.966
6.004.679
6.004.040
3300.555 r
3.300.981
3.302.026
7.200.821
1.0/1.905
7.702.196
1.009.313
1.008.360
7.703.620
1.011.768
7.301.492
2.000.435 1

243,80
243,80
234,90
243,80
243,80
234,90
243,80
278,60
234,90
234,90
243,80
243,80
243,80
243,80
234,90
278,60
243,80
234,90
234,90
, 234,90
234,90
234,90
234,90
243,80
2.232,90
•234,90
234,90
234,90
234,90
234,90
231,90
234,90
234,90
234,90
234,90
243,80
213,80
243,80
243,80
243,80
243,80
243 00
243,80
1.914,03
1.914,00
1.314.00
23420
234,90
234,90
234;90
234,90
243,80
234 90
278,60
234,90

I

Nome

Processo

Nilton das Neves Bittencourt
Antônio Sebastião
Um Antunes Suzano
Anésio Cruz de Oliveira
Delfino de Almeida Vasconcelos
João Manaia
Valdemar -Fonseca
Germinal José da Silva .• *
Luis Ferreira de Abreu
Otávio José de Oliveira
Anibal Soares Rocha
Firmo Gonçalves dos Santos
Manuel Antônio dos Santos
Áurea Glória Dias Barbuti
José Maria do Nascimento
Rubens Pinto Batista
Alvanira Cabral Martins
......
Rito de Cassio Moura
Aparecida Novais Figueira
Jupira Chagas ,
Valquiria de Paiva Pereira
Manuel César Lima. ...............
Venàncio Lucas de Alsreu
Carlos Mário Tavares
Clélia Magno
*** 04
Sebastião da Silva
Zuleica Escobar
Rodrigo Euzébio da Silva
Adjalma da Silva Moreira
Celso Francisco da Silva
Josino Corenza
Luis Guaglianoni
Irineu Xavier de Castro
Antônio Amâncio Sevaria°
Mauricio Guilherme
Nelson de Azevedo
Teresa Cruz dos-Santos
Antônio Pereira de Sousa
Oneida Tornei da Silva
Frederico Coelho Moreira
José Tenório de Oliveira
Milton Liberato Brasil
Flávio Teixeira da Silva
Ilton de Almeida Peixoto
José Gonçalves
Geraldo Magela de Oliveira
José Teixeira de Oliveira
Irene Vieira
•
Evangelino dos Santos
. .••
Manuel da Silva
Maria Inocência Rosa ......
Haziel Duarte , da Silva
Maria das Dores Monteiro
Rosa Miranda
Lucila Morais
Elizabeth Sousa dos Anjos
Aguiar Tomás
Gerson do Nascimento
94,9114.199190

0, •

Elsa Ribeiro

Y*9

borinta Antônio Costa
nerval Comes de Azevedo
`Francisco Amâncio da Rocha
Antônio Teixeira da Silva
Paulo Ferreira Gonçalves
Orosmar de Oliveira Valporto
Benedito Marques de Oliveira
Manuel Isaias da Silva
Oldemar Peixoto Vale
José Lourenço da Silva
Antera Rodrigues Camargo ......
Leopoldo Davi
Raimundo Ribeiro
Osvaldo Francisco Bartholo
João Nunes Gonçalves
Maria José Spinelli
Nélson Barbosa do Nascimento
Etelvina Feretra .da Costa
José .Alves na Silva
Manue l Vicente da Silva
Félix Marins
Jurema de Lima Sanots
Maria da Graça
Celecinda de Sousa Matos
Regina Maria de Jesus
Antônio Tomás Gomes
José Marcilio
Otacilio Guedes da Silva
Amélia Oliveira de Queirrós Estavas
Alcalino Moreira
Neusa Loureiro de Oliveira
Áurea Pereira Cardia
Septimo MoreiraRute da Silva
Manuel Siqueira
Jair de Araújo Costa
Batista dos Santos Lopes
Joan de Sousa Matos

7.800.205 1
1.009.822
7.704.189
7.703.488
7.301..289
6.004.029
7.102.516
1.011.061
7.301.588
7.301.318
7.302.111
7.301.884
7.302.136
6.005.173
1.009.335
6.006.434
6.006.422
6.005.541
6.005.367
6.006.592
6.007.404
6.005.139
6,905.361
6.003.495
1.010.648
.1.800.163
6.005.881
2.000.404
1.009.397
1.009.826
1.008.941
1.008.159 !
2.000.457
7.102.818
7.102,816
7.102.909
6.005.933
7.702.718,
6.004.8772
1.010.703
6.004.974
10.307
7.900.009
3.300.855
7.800.377
7.800.284'
3.300.575
6.004.234
7.102.563
7.705.037
6.005.459
1.705.521
6.009.037
6.007.906
6.007.213
1.010.659
2.000.683
2.000.660
1.006.804
1.007.660
7.102.197
1.011.111
7.102.147
7.102.805
7.704.379
7.702.083
7.702.836
7.301.307
7.794.803
7.800.280
6.007.760
7.301.596
7.703.131 !
7.702.606
6.004.916 1
6.008.722
6.010.993
6.003.503
7.102.474
7.301.906
1.010.482
1.010.420
6.004.029
1.007.020
1.008.900
1.009.951
7.702.292
3.301.92/
1.009.544
6.004.9776.006.395
6.093.958 f
1.012.074
7.703.708
7.702.409
1.011.919
6.005,174

Importância
Or$

234,90
234,90
234,90
234,90
278,60
234,80
234,90
234,90
278,60
278,60
278,60
278,60
278,60
234,90
234,90
234,90
234,90
234,90
243,80
243,80
243,80
243,80
391,80
243,80
234,90
234,90
243,80
234,90
234,90
234,90
234,90
391,80
391,80
234,90
234,90
- 234,90
243,80
243,80
243,80
243,80
243,80
243,80
243,80
1.914,00
278,60
243,80
2.232,90
243,809
243,80
278,60
278,60
243,80
243,80_,
243,80
243,80
243,80
234,90
234,90
234,90,
234,90'
234,90
234,90
234,90
234,90
234,90
234,90
234,90
243,80
243,80

• 234,90
243,80
234,90
234,90
234,90
243,80
234,90
234,90
234,90
• 278,60
278,60
243,80
243,80
243,80
• 243,90
243,90
234,90
391,80
234,90
234,90
234,90
234,90
592,10
234,90
278,60
234,90
234,90
23.4_9e

Segunda-feira 9

DIÁRIO OFICIAL (Seção II)

Abril de 1951 3579
1.101n••nn••n••nn•n•

Nome

João Nunes dos Santos
Adelino Antônio ria Silva
Sebastião Joaquim Ferreira
Claudieno Correia
José Rodrigues Pereira
Anita de Assis Atanásio
Naclir Augusta da Costa
Luiz Bastos de Oliveira
Sebastião da Silva
Júlio de Lemos
Lúcio Pereira dos Santos
Valdemiro da Silo. Machadov Lôbo.
Marnede José de Avila
Artelina Olivçira dos Santos
José da Silva Mosores
Guinor da Silva Fontes
Gentil Sardinha
Alcina Leal Vieira
Ioldo de Sousa Botelho
Nilsa loerradeiro
Otávio Leôncio Ferreira
Juraci Espozel Pinto
Alberto Correia de Pinho
Arminda Rodrigues Gil
Aureliano Francisco de Lima
José Alvares de Abreu e Silva
Loey Pais Camargo'
Maria de Lourdes Silva
José Maria Antunes
Antônia Teixeira Santos
Durval Pereira
André José de Oliveira
Nadir Ferreira de Freitas ....
Zélia José de Mendonça
Anfzio Xaxier da Silva
Manuela Reis
Maria José Franco Rosa
Jair de Oliveira,
Eduardo Vieira da Rocha
Nelson. Francisco Ribeiro
Admar José Cirne
Renato da Conceição
Silvério Costa de Oliveira
António Carvalhe
Maria das Doreã Rodrigues Pull
Arlete de Almeida Peixoto
Alba Ferreira de Sousa
Orlando Caetano da Silva
Auro da Silva Magalhães .......
Euclides José Alves
Alfredo Carlos- Valadares
João Muniz
Edméa Conceição da Silva
Herminia Fernandes Garnacho
Hilda Castilho Marques
Sara da Fonseca Miranda
Cenyr Mota Erudilho
Nuremberg Natividade
Libevaldo Breia
José Antônio
Mário Soares Ferreira
Norival Galeão dos Santos
Bento José de Oliveira
Edésio José Figueira
Dário Ferreira
João Pereira de Morais
Valter Pinto de Oliveira
Geraldo Gomes Pereira
Domigos Lidio de Oliveira
Carlos dos Santos
Joaquim de Oliveira da Silva
José Ferreira Alves
..
Joaquim Alves de Oliveira
Irene Gonçalves
Vicente Martins Cavalcante
Romeu de Castro Pinto
Joaquim Antônio Pires
Nelson Almeida
Melciandes Mendes
Albertino Antônio da Silva
José Cosmo Correia
Antônio Machado
Jurema das Trinas Silveira
Maria de Lourdes Xanhet
Isabel Alves dg Nascimento
Anizio Jorge dereoSantos
Sebastião de Oliveira
Edgard Jacomo da Silva
José Gomes da Rocha
Deodorico José Vieira
Manuel Custódio
Maria Leny leocha Bacelar
Maria Madalena Xavier da Costa

Processo

1.014.718
1.012.068
2.003.84E
1.010.230
.1.010.196
1.011.301
2.00,1.032
'7.102.126
7.102.294
1.009.684
1. 009 .763
1.003.940
7.9-00.012
6 .004 . 878
6.004.876
'7.702.103
'7.200.894
6.038.316
3.3e2.363
3.301.289
7.701.901
6.008.158
7.070.220
6.067.4713
3.301.856
1.008.942
2.000860
6,003.204
7 .1,02 .310
1.007.093
6.003.440
7.800.281
6.006.596
'7.301.377
'7.705.126
6.006.110

6.009.153
10.444
7.102.533
1.011.088
7.102.619
7.102.860
7.702.959
4.005.913
3.200.394
3.3e0.854
3.302.476
3.302.681
7.102.363
7.102.861
7.402.468
2.000.682
6.006.213
6.004.401
6.005.369
6.009.14e
6.007.849
7.702.435
7.102.008
7.102.798
7.102.879
7.704.377
7.103.108
7.703.110
6.009.157
6.003.679
6.003.664
7.102.556
7.200.678
7.102.896
7.301.720
7.102.826
7.705.055,
6.004.413
7.102.560
7.301.867
7.103.148
7.102.279
7.603.123
7.704.514
7.602.322
7.603.163
6.007.813
6.006.138
1.010.179
7.603.998
7.705.096
7.102.898
7.102.673
7.301.311
7.102.863
6.006.063
6.004.846

Importância
Cr$

391,80'
234,90
234,90
4,90
2233 400
224,90
234,90
234,90
234,90
234.90
231,90
234,90
234.80
234,80
234,80
234,90
234,9e
234,90
234,90
234,90
234,90
243,80
391,80
234,90
391,80
224,90
234,90
234,80
273,60
.2.34,ao

Retificações de despachos do Exmo. Sr. Prefeito na Secretaria Geral
de Finanças.
Diário Oficial de 5-4-51 - Página 3.466:
Onde se lê:
Indalécio Araújo Igléseas. - Idem.
4.502.563-ee.
Leia-se:
Indalécio D'AtaújO Iglésias
Onde se 16:
4.603.189-51 - Maria Luefila Campista santos.
Autorizo.
Leia-se:
Maria Lucila.
eftwartamento do Pessoal

Comissão de Estudos
DESPACHOS DO DIRE=le.
1?-;:t.:,icação de Publicação feita
no Diário Oficial de '7 de março
DE 1951
Fôlha 2.366
Onde Se lê:
Tendo em vista a autorização do Sr.
Prefeito exarada no processo n.°
25.221-47-ASC, e de acôrdo com o artigo 6.° da Lei n.° 548, de 4 de dezembro de 1950, fica elevada para 'G", a
partir, de 5 de dezembro de 1950, o
padrão Indicado eo presente documento.
Processo - Nome - Matrícula
N.° 6.0Ce.514-51 - Anilado Silva 32.981.
Leia-se:
Tendo em vista a autorização do
Sr. Prefeito exarada no processo n.°
25.221-47-ASO, de acôrdo com o artigo
6.° da Lei n.° 548, de 4 de dezembro
de 1950, fica elevada para "E", a
partir de 5 de dezembro de 1950, o
padrão indicado no presente doeue_ento.
Processo - Nome - Matrícula
N. 6.003.514-51 - Arlindo Silva
32.981.

234,90
234,90
234,90
278,60
134,90
234,90
234,90
234,90
234,90
Serviço Lega1
234,90
234,90
DESPACHOS DO DIRETOR
234,90
234,90
N. 1.062.422-50 -- Ivone Maria
592,10
de Azevedo Siqueira - matricula..
1.914,00
55.959.
1.914,00
N. 3.310.860-50 - Nclly Gonçal1.931,40
ves Brilhante, mat. 55.850 - Tendo
em vista a autorização do Sr. Prefei243,80
to exarada no processo 25.221-47, e
' 234,90
de ao:5rd° com o artigo 31 da Lei n.o
234,90
319-49, combinado com o artigo 4.°
243,80
do Decreto lei 9.909-46, ficam os pro234,90
fessores em referencia, a partir de 4
278,60
de fevereiro de 19 49, com a remune243,80
ração correspondente ao vencimento
243,80
atribuido ao padrão I, acrescido de
243,80
zero
cota de 20°1° desse vencimento.
243,83
N. 1.062.422-50 - Ivone _Maria de
234,90
Azevedo Siqueira - mat. 55.959.
234,90
N. 3.210.860-50 - Nelly Gonçalves
234,90
r, Brilhante, mat. 55.850. - Tendo em
vista
a autorização do Senhor Pre234,90
feito exarada no processo 25.221-47,
234,90
e de acôrdo com o artigo 1. 0 da Lei
234,90
532-50, combinado com o Decreto-Lei
234,90
9.909-46, ficam os professores a que
234,90
se
referem os presentes decretos de
234,90
provimento, a partir de 28 de no234,90
vembro de 1950, com a remuneração
234,90
correspondente ao vencimento atri243,80
baldo ao padrão J acrescido de zero
234,90
cota de 200 1 0 desse vencimento". 234,90
(Reprodneido novamente por ter sal234,90
do com incorreções no D. O. de 26 de
234,90
fevereiro de 1951).
243,80
N. 3.303.291-51 -- Nilza Magrassl,
278,60
matricula 20.835. - Tendo em sesta a
278,60
autorização do Sr. Prefeito exarada
278,60
no processo 25.221-47, o de acôrtlo
243,80
com o artigo 1. 0 da lei 532-50, com243,80
binado com o Decreto-lei 9.900-46, fica o professor a que se refere o pre243,80
sente decreto de provimento, a partir
243,80
de 28 de novembro de_ 1950, cora a
243,80
remuneração correspondente ao ven243,80
cimento atribuido ao padrão J 278,60
acrescido de 2 cotas de 200 1 0 desse ven243,80
cimento.
.
243,80
N. 7.604.065-51 - Sadi José Ro243,80
berto,
mat.
30.106.
278,60
N. '7.605.225-51 - Paschoal Piotto,
278,60
- mat. 11.704.
,278,60
N. 7.603.240-51 - José Pinto da
234,90
Fonseca Filho
naat. 16.375.
243,80
N. 7.605.350-51 - Porfirio Jacinto
243,80
- mat. 16.295.
N. 7.705.826-51 - Mário Gomes de
Oliveira - mat. 14.493

N. 7.706.112-51 - Gesalpino Geraldo dos Santos - mat. 26.714.
N. 0 7.706.863-51 - Mário Pereira
15.748.
Leão
N. 7.703.885-51 - Jorselino Pereira de Sousa - mat. 25.004.
N. 7.706.873-51 - Antonio Martinho mat. 14.357.
N. 7.706.683-51 - Manoel Vaz da
Silva - mat. 26.506. - Tendo em
vista a hutorização do Sr$ Prefeito
exarada no processo 25.221-47, e de
acôrdo com o artigo 6. 0 da Lei 54E-50
fica elevada para F, a partir de 5 de
dezembro de 1950, o padrão, indicado
nos presentes documentos.
N. 7.103.203-51 . - Jaime da Silva
Barroso -. mat . 65 .972 .
N. 7.103.258-51 - Perci de Barros
Precioso - mat. 57.554.
N. 7.103.314-51 - Ari José da Cruz
- mat. 57.150.
N, 7.103.322-51 - Sebastião de Oliveira Rose - mat. 60.860.
N. 7.103.330-51 - Adegar de Sousa
Metias - mat. 53.731.
N. 7.702.872-51 - Manoel Brum da
Silveia -mat. 63.097.
N. 7.706.860-51 - Manoel José de
Sales - mat. 54.215.
N. 7.706.800-51 - Cirenio José de
Oliveira - mat. 45.717.
N. 7.706.864-51 - Mario Santos mat. 59.139.
N.° 7.706.866-51 - Antônio dos
Santos, matricula 64.612. - Tendo
em vista a autorização do Sr. Prefeito
exarada no proc. n.° 25.221-47, e de
acôrdo com o art. 6. 0 da Lei n.° 548-50
Pica elevada para 13, a partir de 5dezembro de 1950, a referência, indicada nos presentes documentos.
N.° 7.706.872-51 - Quhatiliana Alves da Silveira, matricula 14.343.
N.° 7.796.967-51 - Claudionor Virginio dos Santos matricula 15.046.
'
- Tendo era lesta
a autorização do
Sr. Prefeito exarada no proc. número
25.221-47, e de acôrdo com o art. 6.°
da Lei n.° 548-50, fica elevada para G,
a partir de 5-12-50, o padrão, indeerdo
nos presentes documentos
N. 0 7.706.861-51 - sirbasteáo Dias
Carnergo, matricula 62.036 - Tendo
em vista a autorização do Sr. Prefeito exarada no proc. n.° 25.221-47, e
de acôrdo eom o art. 6. 0 da Lei número 548-50, fica almada para E, a
partir de 5-12-50, o padrão, indicado
no presente documento.
N.° 3.300.465-51 - Alice Maria de
Castro, matricula 65.592. - Tendo em
vista a autorização do Sr. Preito
exarada no proc. n.° 25.221-47, e de
aeôrdo com o art. 2. 0 da Lei Mu/uno
532-50, fica elevada cara G, a partir.,
de 28-11-50, a referencia de salário do
professor de que trata a presente portaria.
N.° 3.202.589-51 Adaigiza Viana
Sallokes, matrícula 36.152. - Tendo
em vista a autorizeção do Sr. Preleito exararia no proc. n.° 25.221-47, e
de acórcio com o art. 10 da Lei número 532-50, combina ria com a Lei número 304-48, fica o profeseor a ceio se
refere o presente decreto de provimento, a partir de 28-11-50, com a remuneração cerresponde.nte ao vencimento atribuído ao padreie J acerscitio
uma cota de 20% dêsse vencimento.
N.° 1.019.668-51 - Vera Anjo Correia, ZDb tricula 28.272.
teeer; erri
vista a reitorização Sr Preeeto
eeareds, no proc. re. 23.12: 47, e de
se5rda com o art. 31 da ti n 319-19,
rombinado com o art. 4.° do Deoretolei n. 0 9.9te.3-46, fica o professor em
referência, a partir de 1-12-48, co'
remuneração correspondente ao veie*
cimento atribuido ao nadrão I, acres.

3580 Segunda-feira
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cido de 2 cotas de 20% desse vencimen- N.° 1.020.566-51 — Manuel Chaves, N. o 3.302.192-51 — Celina Bentes Oepartamento de Assistência
Iltzsche, matricula 67.665. — 'rendo
matrícula 60.400.
to.
.ao Servidor
N.° 1.019.668-51 — Vera Anjo Cor- N. o 1.020.567-51
Moacir Nunes em vista o que consta do processo número 3.302, 1 92-51, fica, sem efeito a
DESPACHOS DO DIRETOR
reia, matrícula 28.272. — Tendo em Matos, matricula 38.455.
vista a autorização do Sr. Prefeito N.° 1.020.622-51 — Geraldo Domin- apostila datada de 7 e publicada a 17
Lista de . Licenças
de março de 1951, consoante deste doexarada no proc. n. o 25.221-47, e de gos da Silva, matricula 57.003.
Dia 6 de abril de 1951
acôrdo com o art. 1. 0 da Lei n. o 532 N.° 1.020.786-51
Atalde Antônio cumento.
de 1950, combinado com o De,clo-lei de Almeida, matricula 39.167.
N.° 1.021.318-51 -- Olímpio ConceiConcedidas aos servidores:
n.° 9.909-46, fica o professor atue se — Tendo em vista a autorização do ção de Oliveira. — Deferido, face ao
Efetivos — De acordo uru o Derefere o presente decreto de provi- Sr. Prefeito exarada no proc. núme- estabelecido no art. 34, § 1. 0 do Es- creto-lei n. 3.770, de 26 ae outuoro
mento, a partir de 28-11-50, com a re- ro 25.221-47: e de acôrdo com o ar- tatuto.
de 1941.
muneração corerspondente ao venci- tigo 6.° da Lei n.° 548-50, fica eleva140 10.30-51 — Ismael José Vicen- Extranumerários — De acenado com
mento atribuído ao padrão J, acres- da para D, a partir de 5-12-50 a reo Decreto-lei 240, de 4 de ie.ereiro
cido de duas cotas de 20% desse ven- ferência indicada nos presentes do- te de Assunção, matrícula 13.478. — de 1938, combinado com o lre,cretoIndeferido. O requerente não chegou
cimento.
cumentos.
3.7170, de 28 de outuoro de ..
N.° 1.061.998-50 — Déa Bliotncourt N.o 1.020.569-51 — Paulo Silva, ma- a completar o 2.° quinquênio quando lei
de sua transferência para o cargo de 1941.
Ascolí, matrícula 21.242. — Tendo em tricula 55.020.
Diaristas — De acôrdo com o Devista a autorização do Sr. • Prefeito
N.° 1.020.609-51 — Joaquim Olivei- Servente.
creto-lei 7.417, de 26 de março de_
exarada no proc. n. 0 25.221-47, e de ra de Araújo. matrícula 55.212.
N.° 1.068.112-50 — Paulo Correia 1945.
acôrclo com o art. 31 da Lei número
N. o 7.103.259-51 — Sebastião Neves, Leite, matricula 36.137. — Nada há
Federais — De acôrdo com o De319-49, combinado com o art. 4.° do matrícula 55.180.
que deferir. O requerente deverá 3
to-lei 1.714, de 28 cie °atuara de
dezembro de 1948, com a remuneração
— Tendo em vista a autorização ;do aguardar promoção na forma da Lei. 1c2re9
fessor em referência, a partir de 1 de Sr. Prefeito exarada no proc. númeIniciais
N.° 1.021.372-51 — Judite de OliDecreto-lei n. 0 9.909-46, fica o pro- ro 25.221-47. e de acôrdo com o ar"coarespondante ao vencimento atri- tigo 6.° da Lei n 0 548 L 59, fiei eleva- veira Monteiro, matricula 43.716. —
.Mat — Núcleo:
buído ao p adrão I, acerscido de 4 co- da para D, a partir de 5-12-50, o pa- Tendo em vista a autorização do Se- 2791 — 7363 — Valéria de Sousa
tas de 20% desse vencimento.
drão, indicado nos piesentes doeumen- nhor Prefeito exarada no proc. nú- alaseli — Professor cie Curso aarimamero 25.221-47. e de acôrdo com o rio — Padrão 1 — 15 dias — Artigc
N.° 1.001.533-51 — Georeete Lafon toa.
Rod rig,ues dos Santos, matrícula ....
N.° 1.020.589-51 — Joaquim de Decreto n.° 9.500-48, fica alterado 153 — De 2 de abril de 1951 a 16 de
34.113. — Tendo em vista a autori- Araújo Barreto, matriculo 48.548. — para Trabalhador, diarista, referência abril de 1951.
zacão do Sr. Prefeito exarada no pro- Tendo em vista a aotorizacão do S o- 13, a função de que trata o presente tí3697 — Norberte Cataldi — Inscesso n.° 25.221-47, e disposto no ar- nhor Prefeito txarada no proc. nú- tulo, a partir de 1-12-48.
trumentista — Categoria A — Padrâc
tigo 4.° do Decreto-lei n. o 9.909-46. mero 25.221-47, e de acôrdo com o
N. o 1.021.372-51 — Judite de Oli- O — 31 dias — Artigo 153 — De 27
fica o professor em referência. de art. 6.° da Lei n.° 548-50. fica ele- veira
matrícula 43.716. --- de março de 1951 a 26 de abril de ..
acôrdo com o Decreto n. o 900, de 1947, vada para F, a partir de 5-12-50, a re- TendoMonteiro,
em vista a autoriaçãa do Se- 1951.
com a remuneracão correspondente ao ferência indicada no presente do- nhor Prefeito
Alberto Ramos de
exarada no proc. nu- 4917 — 3040
vencimento atribuído AO p adrão H. cumento.
mero
25.221-47,
e-de acôrdo com o ar- Farias Júnior — Vigilante — Classe
acrescido de uma cota de 20% (lasse
N ." 1.006.293-51 -- Antônic Fernan- tigo 6.° da Lei n.°
— 12 dias — Artigo 154 — De 4 de
fica elevavencimento, a partir de 28-6-47.
des, matrícula 2.990. — Tendo em da para D, a partir548-50,
de 5-12-50, a re- abril de 1951 a 15 de abril de 1951.
vista
a
autorização
do
Sr.
Prefeito
N.° 1.001.533-51 — Georgete Lafon exarada no proc. p ° 25.221-4'7 e de ferência indicada no pre.sente dc9349 9852 — Francisco de PauRodrigues dos Santos, matricula .." acôrdo
la Ferreira da Rocha — Artifice —
com o Decreto n . 0 9.500-48, curnento.
34.113. — Tendo em vista a autoriza- fica alterado
Padrão H — 12 dias — Artigo 153
Trabalhador oadrãb N.° 1.020.910-51 Déa Maria Tei- —
ção do Sr. Prefeito exarada no pro- D, o cargo depara
De 4 de abril fie 1951 a 15 de abril
trata o presente tí- xeira Maraues. — Concedo, fixando` de 1951.
cesso n.° 25.221-47, e de acôrclo com tulo, a partir deque
1-12-48.
até 2 de maio p. futuro o prazo de
o art. 31 da Lei n. o 319-49, combina12432
— 7660 — Sebastiana CarloN.° 1.006.293-51 — Antônio Fernan- validade do ato.
do com o art. 4.° do Decreto-lei nú- des,
ta tias Chagas Gazos — Trabalhamatricula
2.990.
mero 9.909-46, fica o profassor em reN.° 1.046.292-50 — Martin lano - Ho- dor — Padrão C — 32 dias — ArtiN.° 1.020.511-51 — João José de drigues
ferência. a partir de 1-12-4Be com a Santana,
de Sousa Filho, matricula .. go 160 — De 16 de março de -1951
matricula
28.941.
remuneração correspondente ao venci35.254.
a 16 de abril de 1951.
N.°
1.020.593-51
—
Claudionor
de
mento atribuído ao padrão I, acresci- Lemos, matricula 26.630.
14201 — 4851, João Pereira daN.°
6.019.610-50
—
José
Augusto
de
do de uma cota de 20% desse cenclSilva Santos — Aftífice — Padrão L
N.°
1.020.923-51
-Firmo
Alves
da
Barros,
matricula
223.962.
mento.
— 30 dias — 111. dg-o 153 — De 31 de
matricula 7.898.
N, o 1.001.533-51 — eGoreete Lafon Silva,
N.° 7.603.766-50 — Herculano José março de 1951 a 29 de abril de ..
—.Tendo
em
vista
a
autorizaaão
do
R od' igues dos Santos, matricula .... Sr. Prefeito exarada no proc. núme- da Silva, matrícula 15.d91.
1951.
34.113.
16038 — 5042 — Manuel Francisco
ro
25.221-47,
e
de
acôrdo
com
o
arN.°
7.604.874-50
—
Domingos
FranA.° 3.302.588-51 — Alba Correia Ve- tigo 6. 0 da Lei n.° 548-50, fica elevada
Guimarães — Fiscal de Vigilância —
cisco
de
Oliveira,
matrícula
24.159.
lam, Plat r icu l l 36.767.
F, a partir de 5-12-50, o padrão -- Indeferido. Não apuraram no pe- Padrão I — 30 dias — Artigo 156 —
— Tendo em vista a autorização do para
De 4 de abril de 1951 a 3 de maio
indicado
nos presentes documentos.
ríodo de exercício um (1) quinquênio, de
Sr. Prefeito exarada no proc. número
1951.
o que impeclè r a concesaftn da licença25.221-47, e de acôrdo com o art. 1.° N.° 1.019.502-51 — Edgar de Sodsa premio.
16934 —3933 — Ageu Lemos Beda Lei n. o 532-50. combinado com o Tôrres, matrícula 9.493. — Tendo em
zerra — Trabalhador — Limpeza UrDer e eto-lei n•° 9.909-46. fica os pro- vista a autorização do Sr. Prefeito
N.° 7.601.658-51 — Moacir dos San- bana — Padrão G — 11 dias — Arfese e res a quem se referem os presen- exarada no proc. n.° 25.221-47, e de tos, matrícula 68.484. — Indeferido. tigo
153 — De 2 de abril de 1951 a 12
tes decretos de provimento, a partir acôrdo com o art. 6.° da Lei n. o 548 A média obtida pelo requerente não de abri/
de 1951.
de 2R-11-50, com a remuneração cor- de 1950, fica elevada para G, a partir lhe permite a nomeação pleiteada.
18956 — 6935 — José augusto —
res a andante ao vencimento atribuído de 5-12-50, o padrão Indicado no preN. o 1.012.748-51 — Cacilcla Fernan- Trabalhador — Padrão D 9 dias —
ao radrão J, acrescido de uma cota de sente documento.
N. o 1.062.258-50 — Celina Luisa des Baracat. — Arquive-se, tendo em Artigo 153 — De 4 de abril de 1951
20% desse vencimento.
o
Costa Moreira, matrícula 34.097. —
o despacho do Mano. Sr. Pre- a 12 de abril de 1951.
N. o 1.000.698-51 — Alcides de Melo Tendo em vista a autorização do Se- vista
20b36 — 8850 — Antônio Cessaria
feito.
Guerra, matricula 7.151. — Tendo em nhor. Prefeito exarada no proc. núde Morais — Trabalhador — Padrão
vista a autorização do Sr. Prefeito mero 25.221-47, e disposto no art. 4•0
D — 16 dias — Artigo 153 — De 30
DESPACHOS DO CHEFE
exarada no proc. n.° 25.221-47, e de do Decreto-lei n. o 9.90946, fica o prode março de 1951 a 14 de abril de ..
acôrdo com o art. 6. 0 da Lei número fessor em referencia, de acôrclo com o
1951.
548-50. fica elevada para .G, a partir Decreto n.° 9.122-48, com a remune- N. o 1.067.958-50 — Válter Gomes
21353 — 5262 — Beatriz Burlamade 5-12-50, o padrão indicado, no pre- ração correspondente co vencimento Sardinha, matrícula 65.708. — Abono qui Pereira— Professor de Curso
Lente documento.
ao padrão H, acrescido de as faltas verificadas no período de 6 Secundário — Ginásio — Padrão O
N . ° 1.019.012-51 — Orlando Antô- atribuído
— 21 dias — Artigo 28 de março de
cota de 20% dêsse venciinento a a 13-12-50, por motivo de nojo.
nio de Oliveira, matrícula 28.086 — uma
partir de 18-9-47.
N.° 7.708.143-51 — João Joaquim do 1951 a 17 de abril de 1951.
Tendo em vista a autorização do Se22017 — 7850 — Valdemiro José da
N.° 1.062.258-50 — • Celina Luisa Nascimento, matrícula 24.990. — Silva
nhor Prefeito exarada no proc. núme— Servente — Classe E — 30
solução do processo número
ro 25.221-47, e de acôrdo com o arti- Costa Moreira, matrícula 34.097. — Aguarde
dias — Artigo 153 — De 3 de abril
go 6.° da Lei n. 0 548-50, fica elevada Fica retificado para 1 (uma) o número 1.021.102-50, onde será atualizado seu de 1951 a 2 de maio de 1951.
para F. a partir de 5-12-50, o padrão de cota a que se referem as apostila Decreto de Provimento. Arquive-se.
22999 — 6353 — Maria de Lourdes
das Leis n. o 319-49 e 532-55, lavradas N. o 7.706.158-51 — Joaquim Matias, Jopert
indicado, no presente documento,
Gaglanone-- Professor de curN.° 6.005.314-51 — Fernando Pedfd--- neste processo em 11-12-50.
matrícula 20.700. — O requerente foi so Primário — Padrão J — 90 dias
N.° 1.020.903-51 — Antônio Mathe.- atendido pelo processo n. o 1.010375-50. — Artigo 159 — De 4 de abril de 1951
sa Filho, matrícula 56.169, — Tendo
em vista a autorização do Sr Prefeito do Marins.
— Arquive-se.
a 2 de julho de .1951.
N.° 1.020.926-51 — Hilton Rodrigues
exarada no proc. n.° 25.-221-47, e de
2454Q — 3341 — Rosalina Joana da
N. o 1.007.866-51 --- Luís de Albuda
Silva.
acôrdo com o Decreto n.° 9.500-48,
Silva — Servente — Classe E — 47
N.° 1.021.370-51 — Bráulio Ribeiro querque Filho, matrícula 23.583. — O dias
fica elevado para Prático de Labora— Artigo 160 — De 20 de março
requerente será atendido pelo procestório, referência G, a função de que Martins.
de 1951 a 5 de maio de 1951.
N.° 1.921.417-51 — Ana Neumann so n.° 1.059.880-51. Arquive-se.
trata o presente título, a partir de
. 25.227 — 8365 — Djanira Gomes
- 'de Carvalho.
1-12-48.
N.° 1 (006.422-51 — Maria Cassam), Fialho — Professor de Curso PrimáIV 0 10.601-51 — Antônio de Sousa
N. o 1.021.473-51 — Maria Ribeiro matrícula
17.708.
—
A
requerente
será
rio — Padrão J — 57 dias — Artigo
Bento.
Coelho, matricula 64.603.
atendid.a. pelo processo n.° 1.053.196-50. 153 — De 5 de março de 1951 a 30
N.° 1.020.491-51 — João Batista de
— Não podem ser atendidos. uroa Arquive-se.
de abril de 1951.
vez que a admissão para o serviço da
Lima Brito, matrícula 45.666.
N.° 1.066.511-50 — Noemia Lopes 26121 — 0662 — Soviniano Duart
N.° 1.020.530-51 — Eulina da Rocha Prefeitura é iniciativa da própria adRan g el, matricula 61.877.
niínistração municipal, nos termos do Coreria de Castro, matricula 23.506. — Enfermeiro — Classe H — 36 dias
N.° 1,020.565-51 — Sebastião José despacho do Sr. PrefeBa, no proces- — A requerente será atendida pelo — Artigo 153 — De -16 de março de
processo n, o 1,060.998-50, Arquive-se. 1951 a 29 de abril . de 1951.
de Oliveira, matrícula 59.895
so a.° 60.67d-48
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58167 - 5961 - Brasiliano Felipe
28060 - 4661 - Olga Carneiro Leão
49752 - 7890 - Joaquim Torres
37809 - 2931 - Alceu de Araújo
Fausto - Enfermeira - Classe I -- Marques - Mecânico - Veículo de QuintaniLha - Fiscal - Fd. D.
- Trabalhador - Limpeza Urbana
55096 - 7962 - Genésio Barros - - Diarista - Referência C - 7 dias
16 dias - Artigo 153 - De 3 de abril Automóvel - Padrão F - Artigo 153
- 8 dias - De 4 de abril de 1951 a Marinheiro - Ref. F.
de 1951 a 18 de abril de 1951.
- Artigo 2.° - Letra A - De 6 de
61662 - 4143 - Claudino Nunes abril de 1951 a 12 de abril de 1951.
29611 - 3660 - Alice Flores - 11 de abril de 1951.
58573 -a 2930 - Anisio Estavas Ferreira - Trabalhador - Diarista
Trabalhador - Referência C - 10
38167 - 9395 - Maria Ligia Ramos .
Ref. 2.
dias - Artigo 153 - De 21 de mar- Mascarenhas - Trabalhador - LimGouveia - Professor - Curso Pripeza Urbana - Diarista - Referênço de 1951 a 30 de março de 1951.
6174a -- 8024 - Augusto Ferreira mário - 60 dias - Artigo 160
32022 - 9332 - Adelina de Assum- cia C - 25 dias - Artigo 2.° - Le de Paula - Delegado riscai - Pa- 5 de março de 1951 a 3 de maio de
ção Pinto - Professor de Curso Pri- tra B - De 10 de março de 1951 a drão 5.
1951.
- Indeferidos, á vista do laudo =ramário - Classe J - 30 dias - Ar- a de abril de 1051.3
38782 - 4661 -- Hesperia Helena de
59008 - 693$ Mário Vieira da dico.
tigo 153 - De 13 de março de 1951
Maria - Enfermeiro - Referência
Costa - Artífice - Referência C Prorrogaçcieu
a 11 de abril de 1951.
D - 13 dias - Artigo 153 - De 1
a 33301 - 6702 - Adalgiza Portela 10 dias - Artigo 153 - De 4 de abril
1530 - Caroiina reeeira Tristão -- de abria de 1951 a 13 de abril de ..
Games - Escriturária - 31 dias - de 1951 a 13 de abril de 1931.
Emermeiro - Classe G - 180 dias 1951.
59375 - 8936 - Antônio Afonso - Artigo 153 - De 6 de abril de .. . N. 43.216 - 8.932 - José Nunes
Artigo 153 - De 5 de abril de 1951 a
Cardoso - Trabalhador Limpeza Ur- 1951 a 2 cie ara:tildo -cie 11)51.
5 de maio de 1951.
.
de Oliveira - Trabalhador diarista,
33.907 - 5.272 - Elza. Hildebranda aana - Diarista - Rafara:leia C - 2429 - 496i - Lanar de Araujo referência "C" - 4 dias - Art. 2.0,
Mechado Verneck de Carvalho - a dias - Artigo 2.0 - Letra B .- De Margre de lagueareao - lalotOrisra. letra A - De 7 de abril de 1951 a 10
Professor de curso Primário - Pa- 3 ue abril *de 1951 a 10 de abril de - Classe I - 02 dias - Artigo 154 de abril de 1951.
dráo J - 90 dias - Artigo 159 - _De 29 de março de 1951 a 15 de
N. 44.274 - 9.692 - Nicanor Luiz
Canuto - Padrão "C" - 8 dias bür/38 - 6750 - Joana Ferreira So- junho de 11151.
De 2 de abril de 1951 a 30 de junho
de 1951.
ares - Atenciente - Referência C - b262 - 22aU - Aglaiss Caminna - Art. 153 - De 4 de abril de 1951
35335 - 2474 -- Nilza Munhoz de O dias - Artigo 153 - - De 2 de abril Professor - Curso Secundário - Pa- a 11 de abril-de 1951.
Miranda - Oficial Administrativo - cie 1851 a 7 ae abril de 1951.
drão O - 31 dias - Artigo 153 N. 44.940 - 0.661 - Dalia Noguel- .
Classe J - 21 dias - Artigo 153 63090 - 7931 - Ascendino Fazelo De 31 de março de 1951 a Su de abril
ra - Atendente, referência "C" De 2 de abril de 1951 a 22 de abril - Trabalhador 'Limpeza Urbana - de 1951.
178
dias - Art. 153 - De 6 de
de 1951.
Diarista - Referência C - 8 dias 7513 ;- 7850 - Lludolio Costa
de 1951 a 30 de setembro de •
36457 - 2859 Trabalhador Lim- artigo 2.° Letra A --- 'De 4 de bairl Trabalhador --- Padrão C -8 dird. abril
1951.
peza Urbana - Diaristta - Referên- de la51 a 11 de abril de 1951..
- Artigo 153 - De 7 de abril cia 1951
N. 45.015 - 9.692 - Enedina Nucia C - 19 dias. =Artigo 2.° - Le63170 -/3852 - Germinal José da a 14 de abril de 1951.
do Nascimento - Trabalhador
tra A - De 20 de março de 1951 a Silva - Trabalhador - Diarista - 8276 - 2310 - alias Rodrigues - nes
diarista, referência 11 - 47 dias 17 de abril de 1951.
Relerência B - 1 dia - Artigo 2.° artifice - Padrão G - 90 dias - Art. 2. 0 , letra A - De 15 de março
37760 - 5932 - Enedino José Vi- - Letra B - De 4 de abril de 1951. 7 artigo 153 - /..)e' 6 de abril de 1951 de 1951 a 30 de abril de 1951.
eira - Trabalhador - Diarista 63824 - 1141 - Helio José cie Ma- a• 4 de julho de 1951.
N. 46.225 - 6.040 - Moacvr CoeReferência B - 9 dias - Artigo 2.° tos - Trabalhador - Diarista - 1130a - 3933 - José Célino doa lho - Vigilante, padrão "F" - 39
- Letra A - De 2 de abril a 10 de Referência D - 5 dias - Artigo 2.° Santos'..- Trabalhador - Padrão D dias - Ah. 153 - De 5 de abril
abril de 1951.
- Letra A - De 30 de • março de .. - 17 dias - Artigo 153 - De 4 de de 1951 a 4 ele maio de 1951.
•
38924 - 2126 -- João Correia So- 1951 a 3 de abril de 1951.
abril de 1951 a 20 de abril de 1951.
N.
46.367
5.932
Francisco
brinho - Trabalhador, Padrão C
63920 - 3933 - Aguinaldo Teles
12782 - 4934 - Vitorir.» 11+1eirelés
da Silva -- Trabalhador Lim60 dias -- Artigo 153 ---a-Da.2 de mar- Barreto - Trabalhador - Limpeza Ramos - Trabalhador - Fadraa D Rufino
p
Urbana diarista, referência "C"
ço de 1951 a 30 de abril de 1951.
Urbana - Diarista - Refer
ência C - 5 dias - Artigfo 153 - De 6 de 7eza
dias - Artigo 2. 0, letra B
De
7
dias
Artigo
2.°
Letra
Aabril
de
1951
a
10
de
abrir
de
1951.
6 de abril de 1951 a 12 de abril de
39464 - 9851 - Pintônio Fabiano
De
4
de
abril
de
1951
a
10
de
balai
13307
3800
Paulo
José
da
Sil1951.
da Silva - Artífice - Referência D de 1951.
va - Motorista - Classe H - 5 dias
N. 46.748 - 0.260 - Enéas Alves
- 18 dias - Artigo 153 - De 3 de
- 952 - Francisco Geraldo - 4rtigo 153 - De 7 de abril de .. da Fonseca, Mat. 46.748 - Zelador,
abril de 1951 a 20 de abril de 1951. do64097
Nascimento - Trabalhador - 1951 a 11 de abril de 1951.
p adrão "E" - 8 dias - Art. 153 39549 - 0853 - Manuel Alves de
-Referência B - 29 dias
1805.4 - 7363 - Daura Gaudie Lei De 7 de abril de 1951 a 14 de abril
Jesus - Trabalhador Diarista - -Diarista
Artigo 2.° - Letra A - De 2 de - Professor - Curso Primário - de 1951.
Referência B - 12 alas - Artigo 2.°
N. 48.829 - 5.044 - Olindomar da.
de 1951 a 30 de abril de 1951. Classe J - 30 'dias - Artigo 153 - Letra É - De 4 pe abril de 1951 abril
64367 - 7693 - Num Antônio de De 5 de abril de 1951 a 4 de maio de Silva - Vigilante, classe "F m - 5
a 15 de abril de 1951.
dias - Art. 153 - De 5 de abril e
-- Enfermeiro - Classe G 1951.
43245 - 4939 - José Correia Ma- Almeida
tbril de 1951.
19 dias - Artigo 153 - De 2 de
20675 - 9851 - 'Fernando Rodri- 1951 a 9 de'Tgalhães - Trabalhador
Diarista -abril
N. -51.237 - 3.955 - João Lopes
de
1951
a
20
de
abril
de
1951.
gues
Xavier
Trabalhador
Padrão
- Referência C - 3 dias - Artigo
Sant'Anna - Trabalhador diarista,
2.° - Letra B - De 2 de abril de
64603 -- 4962 - António de Sousa D - 13 'dias - Artigo 153 - De 6 referência "B" - 14 dias - Art. 2.0,
de
abril
de
1951
a
18
de
abril
de
a.
1951 a 4 de abril de 1951.
Coelho - aerabalhador
radicas:a - 1951.
letra A - De 6 de abril de 1951 a
2.°
19 de abril de 1951.
45004 - 8104 - Maria do Carmo -Referência B -- 20 dias .21626
5985
Eugenio
Casar
PeLetra A - De 4 de abril de 1951 reira - Escriturário - Classe G N. 52.693 - 4.934 - Marino OliGuedes Vanderlei - Atendente veira
,-Trabalhador Limpessa UrbaReferência C - 14 dias - Artigo 153 a 23-451.
28 dias - Artigo 153 - De 7 de abril na, diarista
referência "12" -- 28
64806
7931
Milton
Nascimen- De 3 de abril de 1951 a 16 de abril
dias - Art. 2. 0, letra C - De 7 de
to dos Santos - Trabalhador - Lim- de 1951 a 4 de .maio de 1951.
de 1951.
21975 - 7850 - José Moreira - abril de 1951 a 4 de maio de 1951.
46491 - 7931 - Ezequiel Ramos peza Urbana - Diarista - Referên- Trabalhador - Padrão E - 60 dias
N. 53.207 - 2.930 - Francisco Joda Silva Lopes - Trabalhador - cia C - 4 dias - Artigo 2, - Le- - Artigo 156 - De 6 de abril de ..
Ré Coelho - Trabalhador Limneza
Referência C - Diarista - 11 dias tra B - De 1 de abril de 1951 a 4 de
• 1951 a 4 de junho de 1951.
abril
de
71951.
diarista, referência "C" - Artigo 2.° - Letra A - De 3 de
24205 - 9850 - Jose Morais de Urbana
65615 - 7353 - Maria Tereza Lintz
5 dias - Art. 2.
A - De 6
abril de 1931 a 13 de abril de 1951. Viana
Sousa - Trabalhador - Padrão D de abril de 19510,aletra
de
Sousa
Professor
de
Cur10 de abril de
48423 - 8952 - José Pereira - Ar- so Primário - Referência G - 10 - 25 dias - Artigo 153 - De 6 de 1951.
tífice - Itefuência G - 57 dias abril de 1951 a 30 de abril de 1951.
N. 54.622 - 950 - Julibel Lima
Artigo 153 - 15e 5 de março de 1951 dias - Artigo 153 - De 2 de abril 24932 - 9852 -a Carlos Ferreira Jr. - Trabalhador,
padrão "E" - 190
de 1951 a 11 de abril de 1951.
a 30 de abril de 1951.
- Trabalhador - Padrão D - 28 dias - Ar/. 156 - De 4 de abril de
• 49827 - 0890 - Antônio de Oli- 67389 - 1150 - Maria Cléria Idur- dias - Artigo 153 - De 6 de abril 1951 a 30 de setembro de 1951.
veira - Condutor - Diarista - Re- pia - Trabalhador - Diarista - de 1951 a 3 de maio de 1951.
N. 58.403,a- 3.032 - Milton Baferência D 11 -dias - Artigo 2.° - Referência 13 - 24' dias - Artigo 2.° 24994 - 4851 - João Nunes Ba- tista - Trabalhador, padrão "C" Letra A - De 4 de abril de-1951 a 14 - Letra A - De 30 de março de .. tista - Trabalhador -- Padrão D - 90 aias - Art. 2. 0, letra "C" - De
1951 a 22 de abril de 1951.
de abril de 1951.
7 dias - Artigo 153 - De 6 de abril 7 de abril de 1951 a 5 de julho de
1951.
51255 - 2951 - José Raimundo de
67413 - 3901 - Sebastião Luiz da de 1951 a 12 de anil de 1951.
.
Almeida - Trabalhador - Diaris- Silva - Trabalhador - Diarista - 25191 - 8935 - Jorge Gomes SoN. 60.391 - 5.041 - Oodofrecio da
ta - Referência B - 11 dias - Ar- Referência B - g dias - Artigo 2.° bral - Trabalhador - 31 dias - Ar- Silva - Vigilante, classe "E" tigo 2.° - Letra A - De 3 de abril - Letra A - De 3 de abril de 1951 tigo 156 - De 5 de abril de 1951 a 5 5 dias - Art. 156 - De 5 de abril
de 1951 a 9 de abril de 1951.
de 1951 a 13 de abril de. 1951.
a 10 de abril de 1951.
de maio de 1951. .
N. 60.430 - 0 660 - Judeta Alves
52828 - 0381 - Ilha de Sousa 68228 - 7909 - Lotécio Serio de 26924 - Pedro Bento dos Santos
Barbosa
- Trabalhador liarista, reProfessor de Curso Primário - Pa- Matos - Trabalhador - Diarista - - Trabalhador •- Padrão C - 60
"B" - 26 dias - Art. 2.°,
drão J - 90 dias - Artigo 159 - De Referência B - 8 dias - Artigo 2.° dias - Artigo 156 - De 4 de abril ferência
letra.A, - De 5 de abril da 1951 a
16 de março de 1931 a 13 de junho - Letra A - De 3 de abril de 1951 de 1951 a 2 de junho de 1951.
30 de abril de 1951.
de 1951.
a 10 de abril de 1951,
37057 - Antônio Bertoleti - TraN. 63.169 - 5.913 - Francisco de
53093 - 5939 - José Sebastião da
68394 - Pedro Figueiredo Menezes balhador - Diarista - Referência Souza Lima - Trabalhador diarista,
Silva - Trabalhador - Limpeza Ur- - Trabalhaltlor - Diarista - Re- 11 - 181 dias - Artigo 2.° - Le- referência "B" - 33 dias - Art.
bana - Diarista - Referência C - ferência 13 - 3.4 dias - Artigo 2.° - tra C -- De 6 de abril de 1951 a 3 2.°, letra A - De 27 de março de
11 dias -Artigo 2.° -- Letra A - Letra B - De 8 de março de 1951 a de outubro de 1951.
1951 a 28 de aaril de 1951.
De 4 de aril de 1951 a 14 de abril de 10 de abril de 1951.
N. 63.487 - 2.051 - Paulo Bas36710 - Onclina da Conceição Sil1951.
229443 - 4671 - Federal - Maria va - Atendente - Referência 12 - tos Gomes = Topografo, referência
54740 - 951 - Ernesto Danta - Eudóxia Vilafane Gomes - Médico 180 ldias - Artigo 156 - De 15 de "I" - 9 dias - Art. 153 - De 20
Artífice - Padrão F - 9 dias - Ar- - Classe K - 33 dias - Artigo 165 março de 1951 a 10 de setembro de de março de 1951 a 3 de abril de
1951.
tigo 153 - De 2 de abril de 1951 a 10 - De 29 de março de 1931 a 30 ele 1951.
N. 64.614 - 3.933 - José Frande abril de 1951.
•
abril de 1951.
37421 - 9662 - Maria Ferreira dos
cisco
da Silva --- Trabalhador Lim54857 - 5955 - Celestino Fortuna
Indeferimentos:
Santos - Trabalhador - Diarista - peza Urbana
diarista, referência "O"
- Artífice - Padrão C - 12 dias
19700 - 9260 - Manuel Cano Mu- Referência p. - 15 dias - Artigo 2.°
De
- Artigo 154 - De 4 de abril de .. noz - Professor de Curso Técnico - - Letra C- De 5 de abril de 1951 - 8 dias - Art. 2. 0, letra B
6 de abril de 1951 a 13 de abril de
1951 a 15 de abril de 1951.
Padrão O.
a 19 de abril de 1951.
1951.

•
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N. 65.629 - 8.339 - Rosa Brasil N. 63.487 - 2.951 - Paulo Bas-

N. 64.806 - 7.931 - Milton Nas-

Abril de 1951

Serviço de Administração

cimento dos Santos - Trabalhador
Brito Melo - Professor Curso tos
1 Gomes - Topógrafo.
RETIFICAÇAO
Primário, referência "C" - 15 dias N. 63.668 - 0.180 - José Este- Limpeza Urbana diarista, referência
vão
de
Oliveira
Magaréfe,
refeNo
Diário
Oficial
de 5 de abril de 1951
- Art. 153 - De 5 de abril de 1951e
rência "C".
a 19 de abril de 1951.
N. 215.001 - 7.693 - Benedita de
Pôlha
n. 091-E
N. 210.691 - 6.700 - Alvaro da N. 63.824 - 1.141 - Hélio José Souza - Servente, classe "C" Silva Campos - Guarda Sanitário, de Matos - Trabalhador diarista, Federal.
Onde se lê:
classe "D" - 14 dias - Art. 165 - referência "D".
Orival Cipriano da Costa...
N. 64.013 - 7.909 - Luiz José N. 216.077 - 1.670 --Cremilde de Leia-se.
De 1 de abril de 1951 a 14 de abril
Credidio - Trabalhador diarista, re- Souza Pondolfa - Mandante, re- Norival Cipriano da Costa.
de 1951.
ferência "E" - Federal.
N. 210.806 - 3.674 - América Pe- ferência "B".
Falha ri. 095-E
riafort - Atendente, classe "E" - N. 64.757 - 2.854 - Homero (al ar- - Reanumara o exercício, à asita
Trabalhador diaris- do laudo médico.
17 dias - Art. 165 - De 5 de abril mando Pires -aBa
Onde
se
lê:
.
de 1951 a 21 de abril de 1951.
t a, referência
Aluisio Dias...
N. 221.815 - 7.702 - Federal Leia-se.
Hilde g ard Pores de Cam p os. Matr.
Aloysia Dias.
s E c, t-k-. 1 A 1 A. CS h-: J-\L
221.815 - Eenfermeiro, alasse "J"
Falha ri. 115-E
- 91 dias - Art. 168 - De 4 de
abril de 1951 a 3 de infla° do 1351
, E SEGURANÇA
Onde
se
lê:
INTEEMCDR
N. 233.592 - 0.660 - Otacilia
Saturnino Barbosa de Sousa - Cr$
as
da
Silva
Atenclente.
retaFreit
996,00...
rência "C" - 20 dias - Art. 16a
ns. 1.432 - Enir 1-Jardinai Pitta, 2.247
Leia-se.
,,"
- Valdir Caetano Barbosa e 442 - De 6 de abril de 195: a 25 ao
Saturnino Barbosa de Sousa - Cr$
abril de 1951.
i
mar
Vieira
_
iodos
do
8-Dy.
996,60.
Boletim n. 69, de 7 de abril de 1951 Acl
•Falha n. 117-E
ALTAS
- à Dclegacia do 8. 0 Distrito PoATOS DO SECie....TaRIO GERAL
acial. no dia 1: do fluente, às 14 hoN. 4.202 - 1.851 - Edmundo D'a,
Onde se lê:
ras, o guarda ..461 - Severino de Armando Ferreira...
Rernação:
Machado - Trabal hador .natirao 14.
do Daaarta- .aousa - 1-0V.
N. 14.810 - 5.939 - Sebastião tim Pela Fartaria o 70
Leia-se.
Souza - Trabalhador, padran "D". mento de Fiscalizaa tao pera o De.par- - ao Juizo de" Direito da 2. a Vara Armando Lucas Ferreira:
N. 16.233 - 8.040 - José Beaarra taraento de Geografia c Eistitistaa
faiara- eia Criminal, no dia 13 de mês entrante,
Rilha n. 118-E
da Silva - Vl oiln t e, eals.se "P". Auxiliar ae Mecaroai3
13 horas, o guarda 50 - EsmeraiOnde se lê:
- -ularda ai SilN. 21.677 - 8.650 - José Canela:, E, matricula 62.
'Lao Cavalcante - 13-PV1.
Cr$
va Marna°.
- Artífice. padrão ,,T".
845,00
- ao Juizo de Direito da 3. a Vara Eni José José Garcia
N. 25.090 - 0.853 - Sebasti- - Peia Furtaria n 71 de aeaa-ta495,00
Gomes de Souza - Trabalhador, pa- mento de Geoara f ia e Estatistra para Jrilninal. no dia 13 do mês em curso, José Moreira
498,30
a Dapartamento ieaiscaazaçao Bi- às 13 horas, o guarda 1.190 _Manuel Geraldo de Oliveira
drão "D".
Leia-se.
N. 29.545 - 5.333 - Maria da bliotecário . - alasse 1, interino, railri Pedro Maio -- 10-0V.
Eni José Garcia
845,00
Gloria Delaado aa ornes Henri aa eS - cuia 61.125 - Dirceu Rodfigves Men-ao Juizo de Direito da 4. 9 Vara José Moreira
".7" des.
496,00
Prateara:: Curso P a ire ár i o.
Criminal,
no
dia
13
do
corrente,
às
Geraldo António de Oliveira
493,30
N. 29.611 - 3.660 - All a a Flores DESPACHOS DO E.C.....RETARIO
horas,
o
guarda
2.031
Pantaleão
- Trabalhador, refa aa nela "e" a al da
Ga(RAL
da
Silva
Gomes
7-DV.
06
maa
N. 31.110 - 5.51
Jovino °Teixeira - Processo nú- - ao Juízo de Direito da 4.a Vara .Departamento de Educação
Nascimen to Machado - 'Trabalhador
•
Primária
padrao "Ta".
mero 4.751 aa l5-50-DCF. - Nada há Criminal, no dia 13 do corrente, ás
N. 31.622 - 9 inn - José Leite -- a opor ao . levantamento pretendido 13 horas, o guarda 596 - Inácio Bar- Expediente de 7A de abril de 1951
Traba l ha a or, padran 14
tendo em vista a instrução do pro- reto da Silva - desligado.
N. 36.785 - 7 246 - Ca l ia Doura- cesso.
Boletim n. 64
essor
Curdo Santo s Pereira - Pra f
Luís Pereira de Figueiredo - Proa - ao Juizo de Direito da '7.a Vara
ATOS
DO DIRETOR
so Pr i m a ta °, padrão ".1". iao Pe- cesso n. 5 580.161-51-DPS. - -Re- ariminal, no dia 9 do vigente, as 13
N. 39.72a - 92 n - Marce l
Designações:
duza-se à quarta parte a multa lia- horas, os guardas ns. 136 - José
reira da Rocha Filho - Trabalha- posta, para que o pagamento seja Paúra .e 199 - Sebastião Costa Do diretor de estabelecimento:
dor d i ari st a. refaaAa cia "C" n No- ieitifi no prazo de dez dias
Hilda Goston aa Mat. 25.431 do 9-PV1.
N. 43.167 - 8.932 - A a cta: ha da- Edith Fernandes - Proceseo nú- -imtos
para responsável pelo Núcleo 5.334,
gueira dos Santos - Trabal
mero 5.535.643-50-DFS. -- Mantenho - ao Juizo de Direito da 14.a Vara em substituição ao professor de curso
"O"..
diaris t a. referênc i aPata
Criminal, no dia 10 do corrente, às primário - Ligia Estrela Dreux - Jose? raeraan o auto.
- N. 43.245 - A
13 horas, o guarda 267 - Clóvis Sa- Mat. 11.607.
Magalhães - Trabalhador diarista
Dos professores de curso primário:
turnino
da silva - 4-DV.
Policia
de
viaiiancia
•
referência "C".
Adélia Junqueira Mota Lima-Mado t-Ls tr ito Federal
N. 44.939 - 7.950 - Darval Rodri- ao Juizo de Direito da 14.a Vara trícula 23.523 - para a .escola 7-3
gues Braga - Trabalhador diarista.
Criminal, no dia 13 do corrente, às Estácio de Sá .(3. 9 Zona) núcleo
de
Correspondência
Serviç,.
referèrata."D".
13 horas, o guarda 448 - Alberico de 5.337, de adiado com o art. 941 dias
Instruções n, 20 de 19-3-51.
N. 46.490 - 8.930 - Burlar) Can- Boletim n. 77, de 5 de abril de 1951 Almeida - 2-PV
•
Dulce Garcia de Sá - Mat. 22.983.
dido de Aaaverlo - Trabalhador diapara a escola 1-11 Conde de AgroATOS
DO
DIRETOR
rista, referência "C".
- ao Juízo de Direito da 14.9 Vara longo
(2. a Zona-DA) núcleo 7.3E0. de
N. 46.976 - 3 260 - João BatisCriminal,
no
dia
13
dêste
mês,
às
13
Comparecimentos:
ta arotrueira - Servente. referência Deverão comparecer:
acôrdo com o art. 90 das Instruções
horas,
os
guardas
ns.
1.885
Edil
aca.
Morais e 1.821 - José Farias de Mo- n. 2 de 19-2-51.
- N. 50.833 - 7.031 - Clovis Piau- - à Delegacia de Menores, no dia rais
Odila Ramalho Figueiredo - Ma- ambos do 9-PV2.
9
do
corrente
às
14
horas
os
guardas
sino da Silva - Trabalaador diaristrícula 25.247 - para a escola 3-6
ta. referência "C".
Nilo Peçanha (3. 9 Zona) núcleo 5376,
N. 52.611 - 8.950 - Antonio de
de acôrdo com o art. 90 das InstruOliveira Rocha - Trabalhador diações n. 2 de 19-2-51.
rista, referência "B".Virgínia Caruso Bitencourt - Ma57. 54.440 - 3.951 - Euzebio Petrícula 23.073 - para a funcão de
reira - Artífice, padrão "C".
subdiretor da escola 6-7 Argentina.
N. 54.736 - 3.951 - Eladio de
(3. 9 Zona) núcleo 6.342,
Jesus - Artífice. padáro
curso primário - Hea Covas Pereira Zulmira Pires de Sousa - MatriServiço de Expediente
N. 55.478 - 3.705 - Maria Leda
30.657,
para
Leiras - matricula n.
cula 23.696 - para responsável pela
Sarmento de Medeiros Ivo - EnferExpediente de 7 de abril de 1951 subdiretor do Grupo Escolar do Ins- Núcleo 9.391, em substituicão ao nromeiro. classe "G".
tituto de Educação.
fessor de curso primário Manieta FerA'TOS DO SR. SECRETARIO
N. 56.997 - 2.931 - Francisco Mareira -a Mat. 21.114. ,
N. 872:
noel Bernardo - Trabalhador LimJosé Pinto de Melo - Mat. 3.470
Portaria n. 855:
peza Urbana, referência "C".
O Secretário Geral de Educação e
para auxiliar do responsável pelo
N. 57.065 - 8.931 - Geraldo Gon- O Secretário Geral de Educação e Cultura, nos têrmos do artigo 123, da -Núcleo
7.357 em substituição ao proçalves da Cruz - Trabalhador Lim- Cultura, resolve designar para o De- Resolução n. 12, de 31 de março de fessor de
curso prim. Aida Spencer
peza Urbana diar. referência "C". partamento de Educação de Adultos 1947, resolve designar o professor de Galvão - Mat.
21.102.
N. 58.573 - 2.930 - Anysio Esta- o bailarino contratado -- Adi Addor curso primário - Maria Antonieta Nanai ,Botelho
Pilar - Mat. 2 222
vas Mascarenhas - Trab. Limpeza - matrícula ri. 69.507.
Bitencourt Borges - matrícula nú- - para auxiliar do responsável nela
Urbana diarista, referência "C"..
mero 20.210, para subdiretora do Gru- Núcleo 6.380 em substituição ao proN. 870:
N. £0.738 - 6.750 - Joana Ferreide curso prim. Maria Ja-a
ra Soares - Atendente, referência O Secretário Geral de Educação e po Escolar do Instituto de Educação. fessor
Walker de. Oliveira - Mat. 55.977.
ara
DESPACHO DO SECRETARIO
Cultura, resolve tornar sem efeito a
" Dispensas:
N. 62.550 - 3.660 - Elza Ribeiro remoção do professor de ensino técDos professares de curso prianáaio•
Instalações e Representações ' Ma- Trabalhador diarista. referência nico (curso bási,m), padrão O - Al galhães
Maria da Glória Ribeiro - Ma triLtda.
Processo
n.
3.30326963.796,-varoLdeimtculn. 51. - 4utorizo, obedecidas as pres- cula 32.260 - da função de e ii'cl i rcN. 63.054 - 7.909 - Sebastião Ferpeia Portaria n. 634, de 13 de crições lEgais.
tor da escola 6-7 Argentina '3. n Zoreira da Silva - Trabalhador dia- feita
'março de 1951.
na) núcleo 6.342.
rista, reerência, "B".
Mai 11.a(7
Retificações:
Ligia Estrela Dreux
N. 63.D61 -'1.902 - Nilo RodriN. 871:
cada função de respbrisável p-1-n
gues eaardos o -- Trabalhador diarista O Secretário Geral de Educação e Boletim n. 76 - Expediente de 6 -Núcleo
5.334.
de abril de 1951.
referência "B".
Manieta Ferreira - Mat. 21.1 1 ' N. 63.170 - 3.852 - Germinal Cultura, nos tèrn.os do artigo 123, da
Portaria
n.
852
Leia-se,
padrão
da
função
de responsável pelo Núcleo
José da SilVa - Trabalhador dia- Resolução n. 12, de 31 de março de
9.391.
1947, .resolve designar o professor de J - e no como saiu publicado,
rista, referência "B".

de

•
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Aida Spencer Gaivão — Mat. 21.102
-- da função de auxiliar do responsáazei pelo Núcleo 7.357.
Maria José Walker de Oliveira —
Mat. 55.977 — da função de auxiliar
do responsável pelo Núcleo 0.381.
Remoção:
•
Do inspetor de alunos:
Djanira Sequeira Vaz — Mat. 60.234
da escola 9-2 General Mitre (2.a
Zona-DA) núcleo 3.340, para a es'cola 12-2 1. J. Campos Sales nacleo
.341, proposta do Sr. chefe.
DESPACHOS DO DIRETOR
Célia Correia da Silva — Em vista
da informação do Diretor do I. E.P.
não pode ser atendido.
Katarina Mottue --e 'Satisfaça as
exigências regulamentares.
Helena de Barros Pahl — Deferido.

Ensino Particular

DIÁRIO OFICIAL (Seção II)

Abril de M/ 358.

tigo L° do Decreto-lei n.° 3.449 de 20
julho de 1941. por não ter p ago o imposto referente a suas vendas à vista
efetuadas nas quizenas: 2? defeveriro à 2. a dejunho de 1950, na forma
do Art. 59 do Decreto n.e_ 22.061 de
9 de novembro de 1932.
N. 4.896.254 — Alfredo Lemos Segundo.. — Imponho à firma Alfredo
Lemos Segundo. estabelecida à Rua
Alexandre Meckenzie 13, a multa de
Cr$ 1.700,30 (Um mil se tec entbs cruzeiros e trinta centavos) prevista no
Art. 1. 0 do Decreto-lei n. 3.449 de
23 de julho de 1941, por não ter pago
o impôsto referente a suas vendas à
vista efetuadas nas quinzenas: 1,, do
abril, 1, a dernalo, 1. a . e 2.a, de julho.
2.a . de setembro. 2. a . de outubro e 2.e
de. novembro de 1950, na forma do
Art. 59 do Decreto n. 22.061 de 9
-de novembro de 1932.
Intime-se as autuadas a efetuarem
o pagamento da multa. dentro de 30
dias, podendo recorrer no de 20 dias,
noh termos da legislação em vigor.
N. 4.895.292 — Cooperativa de
Consumo dos Trabalhadores 'do Distrito Federal Ltda. — Imponho à Cooperativa de Consumo dos Trabalha
-doresDitoFedralLt,esbecida à Rua das Missões 154, a mul• Leia-se:
ta de Cr$ 1.254,70 (Um mil duzentos
Pela Portaria n. 88, de 30 de e cinquenta e quatro cruzeiros e semarço de 1951.... nos têrmos dos tenta centavos) prevista no Art. 1.0
pargrafos 1? e 2.° do art. 2? do do Decreto-lei n. 3.449 de 23 de juDecreto 10.226, de 27 de março de lho de 1941, por não ter pago o im1950... Edgareu Moacir de Azevedo pôsto referente a suas vendas à vs..
Pinta Filho.
ta efetuadas nas quinzenas: la. e 2a.
de fevereiro, 2a. d emalo, Ia. de j unho 2a. de julho. Ia. e 2a. de agósto
Serviço de Administração
de 1949 la. de janeiro de 1950. na
Boletim n. 13
forma do Ate. 59 do Decreto número 22.061 de 9 de-novembro de 1932
xpediente de elede abril de 1951
e anda por não ter pago o impôsto
Fôlha n. 17, relativa ao mês de de mesma espécie relativo as quinzenas: 2a. de setembro à 2a, de ciemarço de 1951 — Verba\501-1981.
zembro de 1950.
Cr$
N. 4.896.558 — M. Ribeiro
Maria de Lourdes da Costa
700,00
Antônio Rosa da Silva ..
300,60 Ltda. — Imponho à firma M. RibeiAntônio Dias
550,00 ro & Cia. Ltda., estabelecida à Praça
da República 231, a mu/ta de Cr$
Maria Mede/ene Soares da
Cunha •
85e,00 14.680,20 (quatrocentos mil seiscenConceição Ponce
700,00 tos e oitenta cruzeiros e vinte centaJosé Joaquim da Silva
250,00 vos) prevista no Art. 1. 0 do DecreVera Conrado
250,00 to-lei re 3.449 de 23 de julho de 1941
Laer de Freitas
550,00 por não ter pago o impôsto referente a suas vendas à vista efetuadas
Maria Amélia Fernandes da
Silva .
600,00 nas quinzenas la. de janeiro de 1950
à 2a. de janeiro de 1951.
Intime-se as autuadas a efetuaTotal •
4.800,G0
rem o pagamento da multa e do inipôsto
dentro de 30 dias, podendo reImporta a presente fôlha em quacorrer no de 20 dias, nos tèrmos da .
tro mil e oitocentos cruzeiros.
Em 5 de abril de 1951. — Lizie legislação em vigor.
'N. 4.893.697 — Manoel da Silva —
José de Carvalho, mat. 39.190. -Confere: Adonicia de Farias Silva Fi- Mercearia — Avenida Guilherme
lha, Dact., classe G, mat. 61.805. Maxwell n. 462-A Térreo.
— Visto: Aylton de Carvalho Dias, , N. 4.891.951 — Leitão 8z Sobrinho
— Plataforma 3 — da Estação ae
Chefe do FSA, mat. 3.124.
Deodoro.
N. 4.891.378 — Eduardo Chame ••••••
RETIFICAÇÃO
No Diário Oficial, de 5 de abril Rua Santo Cristo 231.
de 1951 pág. 3.481, 4? coluna.
N. 4.891.361
M. Alves Ribeiro
Fôlha n. 16:
-- Rua Haddock Lôbo n. 230 loja.
Onde se lê:
,
, N. 4.888.187 Orofino
Nicole Ma•
Cr$
ria — Rua do Carmo me 6 8. 0 andar
Benjamin Jopert Martin
300,00 sala 802.
Leia-se:
N. 4.085.061 — Miramar Paiace
Benjamin Jopert Martin
200,00 Hotel — Rua Sá Ferreira n. 9.
Pág. 3.482, 1? coluna
N. 4.884.311 — Panificação, ConFeilha ia. 16:
feitaria e Bar Vinte Ltda. — Rua
Onde se lê:
Visconde de Pirajá n. 611.
João Valério da Costa
200,00
Ne 4.881.301
M. Araújo & IrAires da Silva Júnior
200,00 mão — Rua do Cate-te n. 109.
Cristalina Pinto Paca
200,00
N. 4.873.374 -- Joseph Raufman
Renato Gomes de Paiva
200,00 — Rua São Francisco Xavier n. 72
Leia-se:
— Rua ao Francisco Xavier númeJoão Valério da Costa
200,00 ro 72-E.
N. 4.873.364 — Luis Libmen .n•
Rua Haddock Lôbo ri. 102.
Departamento da Renda,
N. 4.866.641 — Válter Ribeiro —=
Mercantil
Rua Pedro n. 28 L° andar. — "Declaro
remissas as firmas acima relaExpediente de 3 de abril de 1951 .
cionadas".
DESPACHO DO DIRETOR
N. 4.877.401 — Bernarclino NoN. 4.896.044-51 — Henrique Fran- gueira Dias — Pagamento 28-2-51 —
cisco Pinto. — Imponho à firma Guia mus — Despacho 22-12-50.
Henrique Francisco Pinto, estabele- — "Tendo ern vista •0 pagamento efe
cida à Avenida Teixeira, de Castro
-tuacióndat cima encioad
ri. 447-A, a multa de Cr$ 1.310,50 pela gula citada, torno sem efeito. o
(Um mil trezentos e dez cruzeiros e despacho citado, pelo quad foi acuecinq uênta centavos) p revista no Ar- ia firma declara remissa".

E.E.S.G.T. Paulo de Frontin, núcleo
Departamento de História
5.262;
e Documentação
do inspetor de alunos, matrícula mlmero 35.251, classe E — Icilio Vieira
Boletim N. 67
•
de Araújo — para ter exercício na
Expediente
de
7
de
abril
de
1951
E.E.S.G.T. João Alfredo, núcleo número 6.260;
DESPACHOS DO DIRETOR
do servente, referência C, matricula
46.976 — João Batista Nogueira — Compareça para prestar esclarecimentos
para ter exercício na E.E.S.G.T. Rivadávia Correia, núcleo 3.260.
N. 1.017.195-51 — Pedro Alves Carriço — Licença-prémio.
Despachos
Expeça-se a certidão
• Carmen Amaral Ramos — nelson de
Goes Cox — Maria Rosa Lopes ThoN. 3.700.127-51 "— Augusto Franmas — Celine. Monteiro da Silva -- cisco de Sousa — Certitlão de tempo
Hjalmar Barbosa Rodrigues Resti- de serviço.
tuam-se.
N. 3.700.213-51 — Laurindo Bruno
•
— Rua 2 de Dezembro, 22— Certidão,
EXIGÊNCIA DA CHEFE
de lançamento de impôsto predial.
Juracf Carvalho — Raimundo de
N. 3.302.795-51— Lilia Helena de
Sousa Paiva — Scarbi Vaz de Araújo Freitas — Certidão de tempo de ser— Compareça o requerente.
viço.

DESPACHOS DO DIRETOR
Jurandir Mala de Santana, Nelson
'Câmara de Carvalho Fiança, VirgiFenaz Pairn, Maria de Sousa Lei'tão Anibal Válter Nogueira de Sá,
t eremilda Cabral Peixoto, Dea Gomes,
Enei Pinto, Eni EA, Felipe Perroni,
Gilda dos Santos calda, Itasita Sousa
Esteves, José Pereira Duarte, Leira
Serviço de Expediente
Andrade Pinto do Rêgo Monteiro, Léo
Expediente de 7 de abril de 1951
i Kohler, Maria Clara Pinto, Maria da
:Penha Martins, Miriam Andrade PinBoletim n. 46
to do Rêgo Monteiro, Odete Freire de
Carvalho, Sérgio Ruiz de AlbuquerATO DO SECRETARIO GERAL
*eme, Terezinha de Jesus Arantes SamDia 6 de abril de 1951
paio, Ylee Limoeiro de Araújo Cunha:
Registre-se provisóriamente, •
Pela
Portaria n. 93, de 6 de abri/
Olímpia Felomena de Lima Cerva- de 1951,
o Sr. Secretário Geral de
' lho, e Alice ARodrigues da Silva. — Finanças resolve designar para ter
Registro-Se,
exercício no Departamento do Te• Maria das Dores Cardoso, Venda de souro, o Trabalhador, rerf. E, ma,Vasconcelos Horta, Augàsto de Almeida, Marcelo Fragoso da Silva, Ana trícula -63.283, Ataíde Augusto Pe,Nevili Morgado, Arlete Pieheler Ano- reira.
:mal. Crema de Martino Matos, DaliDESPACHO DO SECRETARIO
la Cândida Carpes, Elia Itodolfo BeGERAL
Elsa Mendes de Oliveira castro,
Pap.
15.412-50
— Cruz Vermelha
Florianita dos Reis Ferreira da Silva,
Yedda Vilela de Sousa, Eaura Bronco Brasileira. — Ao Exmo. Sr. SecreRibas, Lourdes Ramos'e'Luisa Moreira, tário Geral de Viação e Obras paia
Rappel, Maria Cecilde "de Magnort que se digne esclarecer quanto à
Ramos. Maria Elisa Moreira, Maria demolição efetuada pela antiga prode Lordes de Sousa Marques, Maria prietária, Cia. Predial e de SaneaOdete de Sousa Lopes, Neli Guima- mento do Rio de Janeiro,' isto é, ern
rães Garcia, Nisa Leme Azevedo, Te- que exercício se deu e qual a anoreza Matos Rangel, e Venda do Vale tação existente no que concerne ao
Rivera. — Restitua-s e mediante tras- Impedimento de prosseguir no projeto apresentado.
lado.
Maria Silveira da Rocha, e Angela
RET.WICAÇÕES
Maria Paz, de Carvalho -- Levantese a perempeão.
No Diário Oficial de 4e4-51, páCarmen Garcia e Hugo Laércio gina 3.428:
Barros, Ilce Limoeiro de Araújo
Onde se lê:
Cunha, Flávio Veloso da Veiga, Irma
N. 4.313.803-50 — Artes WesterIlermele. Cecero Chaves, Per. IA ley Produtos de Beleza S. A. —
Kohler, Pd. Mario Chiabrera —Apos- Mantenho
a Ordem de
Serviço n. 5, de 30-8-57.
tile-se.
Leia-se:

SECRETARIA GERAL.
DE FINANÇAS
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Denartamen to de Educação

Expediente de 7 de abril de 1951
Bokeim N. 60
Apresentações
do
professor
de curso primári o. ma(
trícula 33.837, padrão J — Hélio Santoro — em 6-1-51;
do inspetor de alunos, matrícula número 61.883, classe E — Ivonete Correia Nunes -- em 7-4-51;
do inseetor de alunos, classe E, matricula 35.251 — telho Vieira de Araújo. — em 7-4-51;
do servente, matrícula 46.976 — referência C — João Batista Nogueira
— em 7-4-51.
ATOS DO DIRETOR
•
Designações
do professor de curso primário, matricula 33.837, padrão J Hélio Santoro — para ter exercido no Ginásio
Munielpal Clóvis Monteiro — núcleo
1.261:
do inspetor de alunos, matrícula número 61.888, classe E — Ivonete Correia Nunes — para ter exercido na

de 30-8-47.
Onde se lê:
N. 4.609.375-49 — Arnaldo Ferreira e Carvalho Guimarães. — De
acôrdo com
Leia-se:
Arnaldo Ferreira de Carvalho Guimarães
Onde se lê:
N. 4.518.175-50 — Clóvis Crisóstomo de Oliveira. — De acôrdo com
em térmos, a importância de Cr$..
5.093,60 (cinco mil e noventa e três
cruzeiros e sessenta centavos), observando-se o disposto na Lei número 308-48.
Leia-se:
De acôrdo com o Sr. Diretor do
DRD, restitua-se, em têrtne,.... ,
No Diário Oficial de 5-1-51 página 3.481:
Onde se lê:
Pela Portaria a. 88, de 30 de
março... nos termos dos leargrafos 1.0 e 2.° do ar- de março de
1950._ tigo 2.°, do Decreto 10.226,
de 27 ....Edgareu Moacir da Azevedo Pinta Filho.

/
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Serviço de ContrOle
DESPACHOS E EXIGÊNCIAS DO
SR. CHEFE
Expediente de 3 de abril de 1951
N. 4.898.211- Joaquim Ribeiro
- Carvoeiro.
N. 4.898.780 - Simão Ribeiro Bar.
Augusto Celestino
. 4.898.781
'Voa:cari.
N. 4.898.783 - Olga Pinto Marthlb
N. 4.898.784 - Fármacia Osirls
Ltaa.
N. 4.898.785 - Ind. de Art. de Ma.t
Piasticas Machado da Ltda.
N. 4.898.787 - O. P. Garcia irz
Cm.
N. 4.898.788 - M. Borges & Sousa.
N. 4898.789 - 'Cidan" Importação, Exportação Indústria Amerclana
Ltda.
N. 4.298.794 -U. Guerrirl.
N. 4.898.799 - Rocha Pereira Limitada.
N. 4:898.800 -- Rubem dos Santos.
N. 4.898.806 - Artur & Marra.
N. 4.898.807 - Carlos de Castro
Schmid.
N. 4.898.808 - Américo Ayres &
Cia. Ltda.
N. 4.898.809 - Isaac Bigio.
N. 4.898.810 - Padaria e Confeitarja Flor do Prado Ltda.
N. 4.898.811 - M. Pietro & Patr ocinio.
N. 4.898.812 - Café, Bar Neves
Ltda,
N. 4.898.818 - Augusto Alves Ferreira.
N. 4.898.819 - M. Cunha & Ribeiro Ltda.
N. 4.898.820 - F. V. Gomes &
Cia. Ltda.
N. 4.898.822 - José dos Santos &
Irmão.
N. 4.898.823 - José Pinto de 011veira.
N. 4.898.824 - Luis Carvalho.
N. 4.898.825 - Florindo Rodrigues
Elvas.
N. 4.898.826 - Manoel Leitão.
N. 4.898.827 - A. Lopes rnazem.
N. 4.898.828 - Ferreira Lopes 8t
Cardoso.
N. 4.898.829 - Bisordi & Aguiar.
N. 4.898.830 - Valdemar Fragoso,
N. 4.898.831 - Elias Daima.
N. 4.898.832 - Antônio José
res.
N. 4..898.333 - Serôdio & Correia.
N. 4.898.834 - João Jorge Sales.
N. 4.898.835 - Elpidio Soares &
Rocha.
N. 4.898.836 - Artur Alves Ramos.
N. 4.898.837 - Diniz de Oliveira.
N. 4.898.838 - Artes Gráficas São
Jorge Ltda.
N. 4.898.845 -Irmãos Viana Ltda.
N. 4.898.848 - Amorim & Caetano.
N. 489.849 - Fernandes Ferreira
Mendes.
- Pague o imposto na forma do que
faculta o artigo 59, do Decreto número 22.061 - de 9 de novembro de
1938.
N. 489.852 - Anibal Augusto Pires.
- Pague o impõsto na forma do que
faculta o artigo 59, do Decreto numero 22.061 - de 9 de novembro de
1938.
N. 489.854 - Rubens de Aguiar
Bastos.
- Pague o imposto na forma do que
faculta o artigo 59, do Decreto número 22.061 - de 9 de novembro de
1938,
N. 489.857 - Saloinon Gofman.
- Pague o imposto na forma do que
faculta o artigo 59, do Decreto núme- •
ro 22.061 - de 9 de novembro de
1938.
N. 489.862 -José Joaquim Tinoco.
- Pague o imposto na forma do que
facilita o artigo 59, do Decreto número 22.061 - de 9 de novembro de
1938.
N. 489.889 -- João Meireles..
- Pague o imposto na forma do que
faculta o artigo 59, do Decreto número 22.061
de 9 de novembro de
1938,
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N. 489.891 - Carlos Cerqueira.
- Pague o imposto na forma do que
faculta o artigo 59, do Decreto número 22.061 - de 9 de novembro de
1938.
N. 489.892 - Alexandre M. Monz.
teiro.
- Pague o imposto na forma do que
faculta o artigo 59, do Decreto número 22.061 - de 9 de novembro de
1938.
N. 489.893 - Severino Brandão.
- Pague o imposto na forma do que
faculta o artigo 59, do Decreto número 22.061 - de 9 de novembro de
1938.
N. 489.894 - David Bento Raposo.
- Pague o imposto na forma do que
faculta o artigo 59, do Decreto número 22.061 - de 9 de novembro de
1938.
N. 489.897 - Indústria de Café e
Bilhares Cesário Puime Ltda.
- Pague o imposto na forma do que
faculta o artigo 59, do Decreto m'irnero 22.061 - de 9 de novembro de
1938.
N. 489.899- G. I. Pereira.
- Pague o impôsto na forma d6 que
faculta o artigo 59, do Decreto número 22.061 - de 9 de novembro de
.
1938.
N. 489.902 - Renato de Miranda
Santos.
- Pague o impôsto na forma do que
faculta o artigo 59, do Decreto número 22.061 - de 9 de novembro de
1938.
N. 489.903 - Martins Felipe &
Irmão,
- Pague o imposto na forma do que
faculta o artigo 59, do Decreto número 22.061 - de 9 de novembro de
1938.
N. 489.904 -114, Eduardo Mota &
Sousa.
- Pague o imposto na forma do que
faculta o artigo 59, do Decreto número 22.061 - de 9 de novembro de
1938.
N. 489.907 - Manoel Carvalho de
Oliveira.
- Pague o imposto na forma do que
faculta o artigo 59, do Decreto número 22.061 - de 9 de novembro de
1938.
N. 489.909 - A. R. Figueiredo.
- Pague o imposto na forma do que
faculta o artigo 59, do Decreto número 22.061 - de 9 de novembro de
1938.

Abril de 1951

N. 489.910 - Auto Palácio Ltda.
- Pague o imposto na forma do que
faculta o artigo 59, do Decreto número 22.061 - de 9 de novembro de
1938.
N. 489.912- Wolfong Ferreira,
- Pague o imposto na forma do que
faculta o artigo 59, do Decreto numero 22.061 - de 9 de novembro de
1938.
N. 489.913 - Osvaldo Soares &
Irmão.
- Pague o imposto na forma do cLue
faculta o artigo 59, do Decreto número 22.061 - de 9 de novembfo de
1938.
.
N. 489.914 - Ana Tavares de Rezende.
- Pague o imp6sto na forma do que
faculta o artigo 59, do Decreto número 22.061 - de 9 de novembro de
1938.
N. 489.915 - Pires & Consenza Limitada.
- Pague o imposto na forma do que
faculta o artigo 59, do Decreto número 22.061 - de. 9 de novembro de
1938.
N. 489.916 - Penha Leite & Companhia Limitada.
- Pague o imposto na forma do que
faculta o artigo 59, do Decreto número 22.061 - de 9 de novembro de
1938.
N. 489.917 - Eudes E. Santos.
- Pague o imposto na forma do que
faculta o artigo 59, do Decreto número 22.061 - de 9 de novembro de
1938.
N. 489.919 - A. A. Ferro.
- - Pague o impôsto na forma do que
faculta o artigo 59, do DeereWnúmero 22,061 - de 9 de novembro de
1938.
N. 489.920 -- J. Carlos & Dirceu.
- Pague o imposto na forma do que
faculta o artigo 59, do Decreto número 22.061 - de 9 de novembro de
1938.
N. 489.923, - Emeric Gardos.
- Pague o impôsto na forma do que
faculta o artigo 59, do Decreto mimero 22.061 - de _9 de novembro de
1938.
N. 489.924 - Palmira Barreto Gomes da Silva.
- Pague o imposto na forma do que
faculta o artigo 59, do Decreto número 22.061 - de 9 de novembro de
1938.
N. 489.926 - J. M. Marques.

- Pague o impôsto na forma do que
faculta o artigo 59, do Decreto mime
ro 22.061 - de 9 de novembro de.
1938.
N. 489.928 - Amadeu Bernardo
Fonseca.
. - Pague o imposto na forma do que
faculta o artigo 59, do Decreto número 22.061 - de 9 de novembro d 1938.
N.- 489.929 - João Ricardo de Car"
valho Sarmento.
- Pague o impêsto na forma do qu
faculta o artigo 59, do Decreto número 22.061 - de 9 de novembro de
1938.
N. 489.932 - Carlos Alberto Lopes:.
- Pague o imposto na forma do que.
faculta o artigo 59,1n4,o Decreto mlmero 22.061 - de 9 de novembro de
1938.
N. 489.933 - Silva & Vitalino.
- Pague o imposto na forma do que
faculta o artigo 59, do Decreto número 22.061 - de 9 de novembro de
1938.
N. 489.934 - Américo Gouveia.
- Pague o impôsto na forma do quk
faculta o artigo 59, do Decreto mime,
ro 22.061 de 9 de novembro dei
1938.
N. 489.935 - J. Santos - Quitanda:
- Pague o imposto na forma do quec
faculta o artigo 59, do Decreto mime
ro 22.061 - de 9 de novembro dq
1938.
N. 489.395 - José Martinho - Qui
tanda.
- Compareça para prestar esc
recimentos. _
N. 489.475 - .-Tecelagem Méier •
initaria.
- Compareça para prestar esela
recimentos.
N. 489.80 - Leonardo farochewskrj
- Compareça para prestar escla
reeimentos.
N. 489.683 - Empresa de Represen*
tações Técnico Comercial Proterma LIA+
mitada.
- Compareça para prestar ese.1arecimentok.
N. 489.741 - Américo Alves Prior.
- Compareça para prestar escla
recimentos.
N. 489.782 - Vanzelow Housi
Cia. Limitada.
- Compareça para prestar esc
recimentos.
N. 489.798 - Distribuidora de Latil
cinios Limitada.
- Compareça para prestar escla4
recimentos.
Departamento de Contabilida4

1
EOS

CONSTITUINTES DE 91
Vítor de Sá
Preço: Cr$ 50,00
A YENDA2:
Seção "cie yendas: Av. Rodrigues Alves,
Agência I: Ministério da Fazenda?
Agência II: Pretório
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembálso,Postal

Expediente de 4 de abril
de 1951
DESPACHOS DO DIRETOR
A. C. Lage & Cia. Ltda. - Pra,
cesso n. 7.624.801-61.
- Sim, em termos.
A. Carneiro 'Dias - Processo
mero 6.033.845-51.
- Sim, em termos.
Isaias da Costa - Processo númei.1
ro 7.104.377-51.
- Sim, em termos.
Sampaio, Oliveira &'
Pro4
cesso n. 2.001.336-51.
- Sim, em termos.
-4S
A. Cardoso & Cia. Ltda. - Pro4
cesso ri. 6.009.193-51.
- Autorizo, em termos.
Carvalho, Lauro & Cia. - ProcesSO
n 7.081.004-51.
- Autorizo, em termos.
Companhia Nacional de Constrn.
ções Civis e Hidráulicas Processq
número 7.500.994-51.
- Autorizo, em termos.
N. Rodrigues S. A. Construções •••64
Engenharia - Proc. 6.006.822-51, •
e
- Autorizo, em termos.
Técnica Auxiliar de Obras Ltda. -4
Processo n. 3.300.529-51.
- Autorizo, em termos.
=IGÊNCIAS DO CF/EFE DO 4-CB
Atlantic Refining Company of Bra4
zil - Processo n. 7.105.795-31.
- Complete o selo.
Casa Mota Viana(Referões) Lin*
tada - Processo 3.303.144''-51.
- Complete o selo.

J111

Departamerit-o-dO Patrimônio
Expediente de 7 de abril
de 1951
, DESPACHOS DO DIRETOR
N. 4.420.816-51
Abelardo de A.
Rêgo e outro.
t, - De acôrdo. Prossiga-se, podendo
ser devolvidos os documentos mediante recibo.
'N. 4.421.362-51 - Ida S. de Brito.
- Lavre-se.
N. 4,422.409-51 - Onestaldo de P.
Caldas.
- Lavre-se.
)e N. 4.422.325-51 - Rafael G. Santiago.
e. - Lavre-se.
• N. 4.418.897-51 - Maria da O. F.
;Age.
Lavre-se.
N, 4.422.456-51 - Antônio Dias.
t
Certifique-se, em térmos.
' N. 4.422.710-51 - Cia. Cervejaria
Princeza S. A.
•
Certifique-se, ere têrrnos.
4.421.617-51 - Vicente C. Espi(Lola.
- Restitua-se mediante traslado.
/ N. 4.420.269-51 --Silvio Ie. Carreiro.
- Cobre-se.
f' N. 4.431.743-51 - Ofélia O. A.
Frazão.
- Cobre-se.
N. 4.422.556-51 - Admar G. de

„t-

Azevedo.
- Cobre-se.

I N. 4.422.620-51
Xatta.
Cobre-se.

•

11

II

II 111

DIÁRIO OFICIAL '(Seção.II)

Segunda-feira 9

Abrahão J.

Serviço de Registro
e Tombamento

EXIGÊNCIAS DO CHEFE DO 1-PM
N. 4.422.365-51 - Valdemiro A. C.
'Nunes.
- Compareça, a fim de assinar a
carta de aforamento.
e N. 4.421.510-51 - Flávio G. de
Sousa.
- Compareça,

a fim de assinar a
carta de aforamento.
N. 4.407.327-50 - Felomena Falce.
f - Compareça apresentando as 1.a e
2.a vias do conhecimento 3.546.551, e
'comeorovante do pagamento do impôsto de transmissão devidamente atua- n li. 4.419.621-51 - Jose Jobim.
- Retire alvará.
N. 4.420.403-51 - Luís Pinheiro.
- Retire o alvará.
N. 4.417.522-51 - Gregório dos
Santos.
- Retire o alvará.
N. 4.421.317-51 - Serafim F.
Brandão.
- Retire o alvará.
N. 4.418.738-51 - América O.
Campbell.
- Junte escritura de promeSsa de
venda, se houver, ou certidões negativas dos distribuidores dos 5e- e 6.°
Ofícios, compreendendo o período de
6-3-1941 a 5-3-1951.
N. 4.413.447-50 - Luís B. de Morais Sarmento.
- Satisfaça.
N. 4.414.945-50 - Armando P.
Lima.
- Junte escritura de promessa de
venda citada na presente réplica.

Serviço de Correspondência
EXIGWICIAS DO Miner.. DO 4-PM
N. 4.409.678-50 - Manoel Lourenco Serro.
- Compareça munido de Cr$ 20,00,
em selos de expediente para retirar a
certidão.
N. 4.422.144-51 - Heloisa G. Ribeiro.
- Compareça munido de Cr$ 20,00,
em selos de expediente para retirar a
certidão.
N. 4.422A45-51
Heloísa G. Riberro.
- Compareça munido de Cr$ 20,00,
em seios de expediente para retirar a
certidão.

SECRETARIA GERAL D,a
éA-1:IIDE E ASSI-ÈTÊNCIA
Serviço de Expediente
Expediente de 7 de abril de 1951
ATOS DO SECRETARIO GERAL
Dia 29 de Março de 1951
Portaria ri. 827:
O Secretário Geral de Saúde e Assistência: Resolve remover do Departamento de Puericultura para o Departamento de Assistência Hospitalar,
o trabalhador padrão F - Nair Quaresma Beran - metr. 01.759.
(Republicado por haver saído com
incorreções).
Dia 4 de abril de 1951
Portaria n. 303;
O Secretário Geral de Saúde e As.sistência: Resolve remover do Departamento de Assistência Hospitalar
para o Serviço de Expediente,- o Escriturário classe G - Odila de Araújo
Leite.
Dia 5 de abril de 1951
Portaria n. 308:
O Secretário Geral de Saúde e Assistência: Resolve designar para, ter
exercício no Departamento de Obras
e Instalaçaes, o Técnico de Administração -padrão O - Ali:int/ar Dutra de Castilho - metr. 930.
Portaria n. 300:
O Secretário Geral de Saúde e Assistência; Resolve designar para ter
exercício no Departamento de Assistência Hospitalar, o Médico cl. M
- Pedro José.-de Castro - matricula
22.570.
Portaria n. 311:
-O Secretário Geral de saúde e Assistência: Resolve designar para ter
exercício no Departamento de Assistência Hospitalar, o Médico padrão
R - Pedro Paulo Pais de Carvalho
- metr. 22.527.
DESPACHOS DO SECRETARIO
GERAL
Dia 6 de abril de 1951
Dolores Ferreira da Paixão - (Processo 1.055.837-50) - 1. Aprovo. '2.
Publique-se.
Escala de licença-prêmio organizada de acôrdo com os artigos 8. e 9.
do Decreto ri. 10.150, de 23 de janeiro de 1950, do Exmo Sr. Prefeito.
Dolores Ferreira da Paixão - Enfermeiro classe G - metr. 17.288.
Prazo da licença: 6 meses.
Período da licença: 1 de junho de
1952 a 30 de novembro de 1952.
Período que serviu de base à concessão da licença: 1 de abril de 1937
a 29 de .março de 1947.
Jaime da Rocha Nazareth - (Processo 6.032.299-50) - 1. Aprovo. 2.
Publique-se.
Escala de licença-prémio organizada de acôrdo com os artigos 8. e 9.
do Decreto n. 10.150, de 23 de janeiro de 1950, do Exmo Sr. Prefeito.
Jaime da Rocha Nazareth - Foguista padrão 1"' - matr. 30.078.
Prazo da licença: 3 meses.
Período da licença: 1 de maio de
1951 a30 de julho de 1951.
Perlado que serviu de base à concessão da licença: 26 de junho de
1942 a 24 de junhoe;le 1947.
Antônio Araújo Cavalcanti - (Processo 1.052.035-50) - 1. Aprovo. 2.
Publique-se.
Escala de licença-prêmio organizada de acôrdo com os artigos 8. e P.
do Decreto n. 10.150, de 23 de janeiro de 1950, rIo Exmo Sr. Prefeito.
Antônio Araújo Cavalcanti - Artífice classe G - mate, 21.549.
Prazo da licença: 3 meses.

I
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RETIFICAÇÃO
No Diário Oficial do dia 5 de abril
de 1951 - 11.3.484.
Onde se lê:
Fedha de gratificação devidamente
autorizada pelo Eme° Sr. Prefeito, no
Ofício ri.' 307, de 29 de março de 1951,
desta Secretaria Gera/. referente aos
servidores que, no Serviço de Expediente, prestaram serviços extraordiná,rios féra das horas de expediente, durante o mês de março de 1951 (Verba
ri. 601 - Código 198.1).
Leia-se:
laôlha de gratificação devidemente
autorizada pelo Exm:0 Sr. Prefeito, na
Oficio n.° 1.307, de 29 de março de
1951, desta Secretaria Geral, referente
aos servidores que. no Serviço de Expediente, prestaram serviços extraor.
dinários fora das horas de expediente,
durante o mês de março de 1951 (Verba n. 601 - Código 198.1).
Departamento de Assistência

Período da licença: 1 de setembro
de 1951 a 30 de novembro de.. 1951.
Período que serviu de base à concessão da licença: 19 de novembro
de 1941 a 17 de janeiro de 1916.
Alvaro de Sousa Marques - (Processo 1.050.826-50) - 1. Aprovo. 2.
Publique-se.
Escala de licença-prêmio organizada de acôrdo com os artigos 8. e 9.
do Decreto n. 10.150, de 23 de janeiro de 1950, do Esmo Sr. Prefeito.
Alvaro de Sousa Marques - Artífice classe H - mate. 21.495.
Prazo da licença; 6 meses.
Período da licença: 1 de julho
de 1951 a 31 de dezembro de 1951.
Período que serelu de base à concessão da licença: 31 de janeiro de
1939 a 27 de janeiro de 1949.
Rubem Pereira da Silva - (Pro. Hospitalar
cesso 1.057.289-50) - 1. Aprovo. 2.
"Serviço de Correspondência
Publique-se.
ATOS DO DIRETOR
Escala de licença-prêmio organizada de acôrdo com os artigos 8. e 9.
Dia
5 de abril de 1951
do Decreto n. 10.150, de 23 de janeiDesignações:
ro de 1950, do Esmo Sr. Prefeito.
Para o H. P. Ernesto (núcleo 6.661)
Rubem Pereira da Silva
Artido méd, el. L - Alberto Tavares de
fice cl. G - moer. 21.583.
Matos
- mat. 22.534, enf. c/. G
Período da licença: 1 de junho de
Moisés de Carvalho - mat. 27.474 e
1951 a 30 de agôsto de 1951.
Período que serviu de base à con- do enf. cl . 1 Borla Hugo Granado
cessão da licença: 17 da abril de - mat. 17.427 (atos de 4-4-51).
Para o H. G. Socorro (núcleo 3.660)
1939 a 14 de abril de 1944.
do méd. cl . M - \Valdir de Azevedo
Mário Rogério Gatto (Processo Franco - mat. 19.523.
6.008.533-50) - 1. Aprovo. 2. PuRemoções:
blique-se.
Do H. G. P. Socorro (núcleo maEscala de licença-prêmio organiza- mero 3.660) para o H. P. Ernesto
da de acôrdo com os artigos 8. e
(núcleo 6.661) dos méd. cl . N - An-.
do Decreto ri. 10.150, de 23 de janei- tônio Rodrigues da Cunha - matríro de 1950, do libcno Sr. Prefeito.
L - Haroldo Aroldo
cula 19.506.
Azevedo Rodrigues - mat. 27.303,
Mário Rogério Gatto
Enfermei- el.
l - Paulo Ferreira - rnatricula
ro classe F
metr. 17.280.
ri. 35.103 - Do H. G. Jesus (núPrazo da licença: 6 meses.
cleo 6.660) para e E. D. Meier (núPeríodo da licença: 1 de junho a 30 cleo
7.664) do méd. el. M - Rafael
de novembro de 1952.
Período que serviu de base à con- de Sousa Paiva - mat. 19.520.
cessão da licença: 2 de janeiro de
Departamento de Puericultura
1937 a 30 de dezembro de 1947.
Expediente
de 6 de abril de 1951
Etelvína dos Santos Silva - (Processo 1.046.45-50) - 1. Aprovo. 2.
ATOS DO DIRETOR
Publique-se.
Escala de licença-prêmio organizaDia 27-3-51
da de acôrdo com os /artigos 8. e 9.
do Decreto ri. 10.150, de 23 de janeiPortaria - N. 1
ro de 1950, do Exmo Sr. Prefeito.
Elogio:
Ete/vina dos Santos Silva - TraO Chefe do 5.° Distrito de Pueribalhador padrão C - matr. 19.547.
cultura
Prazo da licença: 3 meses.
Reconhecendo
os resultados magníPeríodo da licença: 1 de agôsto a
ficos colbeclos nos Setores sob a res31 de outubro de 1951.
ponsabilidade do enfermeiro classe
Período que serviu de base à con- "E" - Anita Noya, matricula núcessão da licença; 1 de outubro de mero 6.723,
resolve agradecer e elogiar o fun1940 a 29 de setembro de 1945.
cionário • em apreço, pela dedicação,
José Joaquim Morais - (Processo espírito
de renúncia e sacrifício sem6.009.614-51) - Sociedade de Comér- pre demonstrados como Responsável
cio e Corretagens Ltda. - (Proces- pelo Serviço de Enfermagem do Pôsso 6.003.621-51) - Iolanda Lauro to de Puericultura de Copacabana
Caprio - (Processo 6.013.772-51) - n. 1 e Creche Prof. Olinto de OliBanco Metropolitano de Crédito Mer- veira, dêsde 1941, e atualmente, cocantil S. A. - (Processo 6.010.754 mo também Encarregado do Depóde 1951) - Mantenho a multa, de sito Central do 5.° D. P.
acôrdo cora o parecer do DepartamenDistrito Federal, em 20 de março
to de Higiene.
de 1951." - Alvaro Aguiar - CheConcorrência Administrativa nú- fe do 5.° D. P. - Metr. 3.273.
mero 214 - (Processo 6.015.289-51)
Dia 2-4-51
- 1 - Aprovo de acôrdo com as informações e obedecidas as prescriDesignações:
ções legais. II - A Comissão de
Para responder pelo expediente da
Aquisição de Material.
15. 0 D. P., durante o impedimentc
(férias) do efetivo, do meaico clasRoberto Paulo Varela Nébrega - se
"O" - Dr. Renato dos Reis Paes
(Processo 6.016.400-51) - Carlos A- Leme, matrícula n. 28.016.
berto Pais Pinto - (Proc. 6.016.207
Para encarregado do Núcleo 4.671,
de 1951) - Deferido.
durante kimpedimento de FernanAcácio Ribeiro - (Proc . 6.011.935 do Simões Fonseca, do escrituraria
de 1951) - Certifique-se o que cons- classe "H" - Dagmax Calazans Rodrigues, matricula 0.731.
tar.
Remoções:
Antônia Lauriano - (Processo núDo 8.° D. P., para o 9.° D. P., de
mero 6.014.375-51) - Orfanato Te- médico classe . eK" - Albano Leite
resa Cristina •- (Processo 6.014.596 Rodriguez de Bastos, matricula Ma
de 1951) - Certifique-se.
uero 14.123.

a.
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Do 4.0 D. P., para o IP D. P.,
Heinrich Mau ej outra (processo
do servente classe "11" — Ernestina
n. 7.508.556-50). De actirdo com
sarros de Sousa, matricula 218.311.
o parecer do D. É. D.
Do 1.° D. ri., para o 4.° 1). P., do
Agenor de Almeida Loiola (processe
lite:Mente extranumeriirio mensalista
ri. 7.526.320-50). — Cumpra o P. A.
referência "E" — Amyr Câmara, nia,
4.399. -Mantenho o ato recorrido.
Manuel de Oliveira Ramos Junior
táctil::: 46.156.
Serviço de Expediente
Severino Cavaliere (processo núme(processo
n.
7.523.774-50)
—
Satisro 7.510.714-50). — Deferido de acórDia '3-4-51
expediente de 5 de abril de 1951
faça as exigência do artigo 194 do Có- do com o parecer do D. E. D. e COM
digo de Obras.
Designação:
o critério firmado para casos idênATOS DO S£ORETARIO GERAL
Para encarregado do Nu.i.vr• nuFrancisco Solano Vieira — (proces- ticos.
mero 6.675, em substituiçáo ao ofiDesignações:
so In 7.527.684-50) — Indeferido de
Jorge Schnaider (proc. n. 7.400.037
cial administrativo classe "N" —
Designo o Trabalhador referência acôrdo com o artigo 4 do Decreto . nú- de 1951). — Indeferido quanto as moOdete Lírio, matricula 3.109, do aten- B, Juvenal Pereira Duarte, matrícula mero 9.518.
.
dificações na fachada.
dente extranumerário mensalista re- ri. 69.440, para ter exercício no DeClarêncio de Oliveira Costa (procesColchões de Molas Tamoio I,tda. —
ferência "E" — Adalgisa Linhares partamento de Edificações.
(proc. ri. 7.4,49.380,51) — Deferido de so n. 7.419.070-49). — Deferido coGuimarães, matricula 30.063.
Desimo, o Estafeta referência B, acôrdo
o § 1.0 do artigo 25 do mo requer.
Despacho:
Evanir- Rodrigues, matricula número Decreto com
Artur Leandro de Araújo Costa
6.600.
(concessão de estágio).
64439, para ter exercício no DepartaJeferson Rocha Brauno (processo (processo n. 7.402.214-51). — DeDra. Maria Aparecida de Almeida mbrito de Edificações.
n. 7.402.130-51) — Deferido satisfa- ferido de acôrdo com os pareceres do
— Processo n. 1.017.610-51. -- AuD. U. R. e D. E. D.
zendo as exigência do D. E. D.
DESPACHOS DO ,SEORETAR,I0
torizo, por noventa dias, no 2 PT.
Jorge Schnaider (processo número
\ GERAL
Antônio da Cunha — (processo núDia 4-4-51
7;425.255-51) — Deferido, de 7 .400 . 035-51) . — Mantenho o ato,
Na Na Comissão •de Aquisição de mero
acôrdo com o aprecer do D. E.OD.
Remoções:
Companhia de Imóveis e RepresenMaterial:
Do 4. 0 D. P., para o 8.° D. Pndo
Oficio V. C. M. ri. 100-51 (procesNewnton Jacinto da Silva — (pro- tações Brasileira CIRB S. A. (protrabalhador extranumerário- Mensã,- so número 7.070.625-51 — Orlando cesso n. 7.400.658-51) — Mantenho cesso n. 357.160-45, capeado pelo de
lista "D" — Laurinda Valente Bar- Novais) — Aplique-se a multa de Cr$ o despa_ho recorrido.
ri.. 7.406.348-51). — Deferido de
bosa da Silva, matricula 35.252.
.arezentOs e cinquenta cruzeiros).
Padaria e Confeitaria HadockLóto acôrdo com o parecer do D. E. D.
Do 9.° D. P., do atenclente padrão
Fôlhas degratificaçõ esdosservenRepresentações Novais, Carvalho Ltda . — (processo 7.529.854-50) —
• E" — Odilla dos Santos Barroco' Ltda. — (processo n. 7.070.548-51) — Deferido tendo em vista tratarse de tuários do Serviço de Expediente da
matricula 18.620.
Secretaria
Geral de Viação e Obras,
Deferido, .
instalação conmercial.
Do Hospital Infantil para o 50 D.
Pedreira Santa Ireneia Ltda. (proCia. Fly Tox do Brasil S. A. — na importância de Cr$ 1.000,00 (m=a
P•, do trabalhador .padrão "E" — cesso n. 7.070.607-51) — Deferido.
processo n. 7.490.093-51) — Mante- cruzeiros), relativds a serviços exNair de Oliveira Rocha, matricula
traordinários prestados pelos mesmos
Conrado Cabral S. A. (processo nho o ato.
n. 19.598.
número 7.010.624-51) — Deferido.
Antônio Zidan (proc. n. 7.527.507-50) durante o mês de março, do correnDo- 8.° D. P., para o 9.° D. P., do
No Departamento de Obras:
— Deferido de aeôrdo com o parecer te ano, e autorizadas pelo Excelentísenfermeiro classe "G" — Dot
simo Sr. Prefeito em 5 de abril de
Soto Maior & Cia. (processo núme- do D. E. D. e a resolução n. 30.
Oliveira, matricula 11.993.
ro 1.068.256-51) — Compareça com
N, 7.526.011-50) — Deferido de 1951, conforme despacho exarado no
urgência afim de tratar de seus inte- acôrdo com o artigo 149, alínea b, do proc . n. 7.000.44d-51 — Ofício nume• Dia 5-4-1951
rêsses:
ro 42-51.
Decreto 6.000.
Designações:
Usina Nacional Indústrias QuímiNomes — Importância
Décio Geraldo Branco Levre e OuPã.ra encarregado do Núcleo ..671, cas Ltda. — (proc. n. 7.614.897-50)
Cr$
durante o impedimento (licença) do — Indeferido tendo em vista o Pará- tro (processo n. 7.527.984-50) — De- Silvio Caetano Fontes
600,00
efetivo — Ruth Madei, do estatísti- giafo único do artigo 60 e artigo 2.° ferido satisfazendo as exigência con- Floriano Quiutanilha
400,09
tidas no parecer do D. E. D. de 24
co classe "J" — Gilda Machado, ma- do Decreto 8.140.
tricula :':3.033.
N. Rodrigues s, A. Construções — de março de 1951.
Total
1.000,00
- Para encarregado do Núcleo 8.671, Engenharia — (processo número
Milton Ferreira Viana e outro (pro, durante o imPedimento (férias) do 7.707.122-51) j — Restitua-se em face cesso n. 7.000.068-51) — Compareça
(Importam as presentes folhas, em
efetivo Gasparína Marinho Ribeiro, das informaçoes,
perante o Senhor Assistente, afim de mil cruzeiros).
do escriturário classe - interiNo Departamento de Edificações: prestar esclarecimentos.
Em 6 de abril de 1951. — Sylvio
no — Otavia Veloso Dias CavancanIvone Viana (processo número
Caetano Fontrs '— Mat. n. 51.626.
ti, matricula 64.088.,
Jorge
schnaider
—
(processo
filime5.580.644-51) — Deferido como requer
Visto. — Narbat de Oliveira GuimaRemoção:
por se tratar de continuação de le- mero 7.400.030-51) — Indeferido
Do 10.0, D. P., para o 9.° D. P., treiro luminoso legalmente concedi- quanto as obras na fachado tendo em rães, Chefe do Serviço de Expediente.
Fôllia de gratificações dos servendo atendente extranomerario rnensa- do.
vista o p. a. 4.219.
lista referência"
E"• •=,
tuários do Gabinete da Secretaria Ge- Edir Brauns
A. Francisco & Silva (processo nú6.°
Distrito
de
Edificações
—
(proCoutinho, matricula 36.601.
mero 7.523.304-50) — Indeferido de cesso n. 7.528.937-50, capeado pelo de ral de Viação e Obras, na importancia de Cr$ 12.045,00 (doze e quarenacôrdo com o parecer do 4-ED.
Dia 6-4-51
ri. 7.127.604, de 1949, em nome de ta e cinco cruzeiros), relativas a serJoão Santoro (processo número Condoroil Tintas S. A.) — Cance- viços
extraordinários prestados pelos
Apreseptaçes e designaçes:
7.505.631-50) — De acôrdo com o le-se o auto de acôrdo com o parecer mesmos
durante o mês de março do
A 5 do -corrente, do atendente ex- parecer do D. E. D.
do D. E. D.
corrente ano e autorizadas pelo Excetranumerário mensalsita referência
lentíssimo Sr. Prefeito em 5 de abril
"E" — Zenaydes Pereira Melo, inade 1951, conforme despacho exarado.
tricula 41.916, sendo designado para o 15. 0 D. P., e do Encarregado de
no processo ri, 7.000.451-51 — Oficio
n. SG-171-51.
Serviço extranumerario mensalista
referência "F" — Felicissima AugusCr$
João Batista Pereira Ramos
800,09
ta Cintra, matricula 29.7d5, sendo
Milton Guimarães de Soudesienado para o 4." D. P.
sa
150,00
Dalila Ribeiro dos Santos — . ProGregário
de Oliveira Pacesso n. 6.015.310-51. — Autorizo,
checo
por noventa dias, no 2 P T.
200,00
Edmundo de Sousa
800,00
Aricles Matos Brocas --, Processo
21. 6.015.152-51. — Indeferido, de
Herbert de Azevedo Maltez 1.000,00
Maria de Lourdes Pinto
acôrdo com a informação do Se800,00
Santo Imbrosio
nhor Chefe do 6.° D .P.
570,00
Luís Lacaile da Silva
525,00
Raimundo Gomes
350,60
D'"'--f mento de Tuberculose
• Obra em 2 volumes, de autoria
Henrique Nunes dos Santos
400,00
Serviço de Correspondência
de Rubens Ferreira de Meto
Haroldo Bezerra Cavalcanti
1.400,00
Jaime Teixeira
400,00
Expediente de 7 de abril de 1951
Oscar Artur de Castro
300,00
Dia 4-4-51
José Augusto da Mota
1.200,00
Claro do Monte Ferreira
Apresentação:
Ferro
A 3 do corrente, do Chefe de Ser400,60
Jorge de Santan
000,00
viço de Correspondência — Mário de
Gustavo Tomás Filho •
350,00
Andrade BotelZio — matricula 39.056.
A
VENDAS
David Alves de Sousa
Despacho:
400,00
Ivonildo Marques de Abreu
100,90
Acadêmico Aloysio Lopes Gaspar —
Eras
Felicíssimo
da
Silva
400,00
processo n: 6.014.882-: — Concedo a
Beção de Vendas : AV. RODRIGUES ALVES, 1
Cristóvão de Melo Miranda
400,00
irorrogação do estágio por 90 dias,
Eduardo de Oliveira
400,00
ando em vista a informação do Sr.
Agência I: PALÁCIO DA FAZENDA
Dr. Diretor do Hospital Sanatório
Total
tão Sebastião, obedecidos os têrmos
12.045,00
Agência II: PRETÓRIO
la Ordem de Serviço n. 31, do Exm.°
.3r. Secretário Geral.
(Importam as presentes fõlhas, em
Designação:
12.045,00 doze mil e quarenta e cinco
• Para o Hospital — Abrigo Guilhercruzeiros).
'Met:de-se a pedidos pelo Serviço de Reemb6186 Postal
Em 6 de abril de 1951. — Sylvio
rne da Silveira núcleo 9.690 o fnédiCaetano Fontes — Mat. n. 51.626.
co casse "K" — Válter Liner — maVisto.
— Narbal de Oliveira Guimatricula 43.550
rães; Chefe do V. S. E.

SECRETARIA GERAL DE
VIAÇÃO E OBRAS

TRATADO DE DIREITO
IPLOPUTICO
PREÇO: CR$ 150,00
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conforme mm. n.° 67, daquela CheOnde se lê:
Elas Martins — 104,80.
fia.
Antônio Carvalho Ribeiro Filho;
Onde se lê:
Ocorrido no dia 31 de março p. finLeia-se:
Joaquim Marinho Viana — Cr$
do, do Trabalhador L. U. D. padsrão
Antônio Carvalho Ribeiro Filho;
153,04;
Boletim n. 11
D, Augusto da Silva Martins, matríOnde se lê:
Leia-se:
expediente de 7 de abril de 1951
cula 12.623, conforme mm. n.° 227, da
Zo!atino Alves;
Joaquim Marinho Viana — Cr.
Ocorrido no dia 29 de março p.
Leia-se:
153,10.
DESPACHO DO DIRETOR
passado, do Trabalhador L. U. D.
Vitalino Alves.
Onde se lê: .
Riobra S. A. Engenharia e Arqui- referêncla C, Moacyr Lourenço da
Onde se lê:
Zanharias Simlpicio de Albuquerque
Jacy Evntura Margato;
tetura — N. 7.500,538-51. — Ficam Silva, matrícula 44.628, do 1-DL conLeia-se:
Leia-se:
forme comunicação constante do meaceitas definitivamente as obras.
Zacharias Simplicio de Albuquerque
Onde se lê:
morando n.°-226, daquela Chefia.
Onde se lê:
Jacy Ventura Margato.
Apresentações e designações:
Djalma Gomes dos Santos — 150,14
Departamento de Limpeza
Nélson José Lopes — Cr$ 169,10;
Leia-se:
Registrando a apresentação dos seLeia-se:
Urbana
Djalma Gomes dos Santos — 153,44
guintes Trabalhadores L. U. D. reNélson José Lopes — Cr$ 169,20.
Onde se lê:
ferência C, admitidos para os serviExpediente de 6 de abril de 1951
Onde se lê:
Manuel Chincharo — Cr$ 360,80;
ços deste DLU, conforme oficio núAntônio
dos
Santos
Coutiriho
—
Leia-se:
mero 400, do VSAP, e designando-os
Boletim n.
Cr$ 11,30;
Manuel Chincharo — Cr$ 360,20.
para terem exercício no:
ATOS DO DIRETOR
Leia-se:
Onde se lê:
1-DL José Ferreira da Rocha maAntônio dos Santos Coutinho
Carmile Marcel Briara;
tricula 69.477, Portaria 1.370.
Apresentações:
Leia-se:
10-DL Jorge Alves de Menezes, ma- Cr$ 111,30.
Registrando a apresentação dos tricula 69.275, Portaria 1.177.
Onde se lê:
Camila Marcel Briard.
seguintes serventuários, por término
Thomaz Câmara — Cr$ 140,30;
Onde se lê:
11-DL Jorge Alves Ferreira, matri,de licença, conforme memorandos do cula 31.513 Portaria 1.426.
Leia-se:
Leia-se:
VSAP:
Thomaz
Câmara
—
Cr$
240,30.
Joaquim
Ribeiro — 294,80;
12-DL Manuel Ribeiro Nascimento,
José Saturnino do Nascimento, ma- retaricula (19.464 Portaria 1.446.
Onde se lê:
Joaquim Ribeiro — 294,00.
tricula 59.364, do 8-DL, com alta
Walter Seve Cruz — Cr$ 193,40;
Onde se lê:
13-DL Paulo Vicente da Silva, maLeia-se:
liara reassumir dia 7 — Memorando trícula 69.474, Portaria 1.437.
Rui de Paula Machado — Cr$
Walter Seve Cruz — 183,40.
163,40;
n. L-1.801,
Onde se lê:
Leia-se:
Oscar Augusto Machado, matrícula
Departamento
de
Águas
Bias Martins — Cr$ 104,00;
Rui de Paula Machado — Cr$
n. 15.021, do 1-DL. com alta para
Leia-se:
153,40.
e Esgotos
reassumir dia 8 — Mem. L-1.819.
João Vicente Camilo, mat. 59.389
RETIFICAÇÕES
do 8-DL, com alta para reassumir
No Diário Oficial, Seção II, do dia
dia 4 — Mem. L-1.820,
páginas 3.366 e 3.367.
Joaquim Moreira, mat. 57.092, do 2-51
Serviços extraordinários prestados
2-DL, com alta para reassumir dia por
pessoal deste Departamento, no
6 — Mem. L-1.824.
de janeiro deste ano:
Raimundo Lopes de Aquino, ma- mêsOnde
se lê,
trícula 50.890, do 2-DL, com alta
Itaviano Pedro..
para reassumir dia 6 — Memoranda
Leia-se:
Enquanto as
- leis orçamentárias
n. L-1.825.
Serviço de Expediente
Otaviano Pedro.
consignarem recursos para ésse fim
Auro Soares Peixoto, mat. 57.490,
Onde se lê:
Boletim n.° 73
nada deve ser custeado pelo izi..eresdo 1-LU, com alta para reassumi
Ataliba da Silva Cruz — 4;4 u2,30
sado.
hoje —' Mem. L-1.826.
De 7 de abril de 1951
Lela-se:
Tertuliano Viana, mat. 19.008, do
Ataliba da Silva Cruz — 92,80.
ATO DO SECRETARIO GERAL
2-LU, com alta para reassumir dia
Serviço de Economia Rural Onde se lê:
8 — Mem. L-1.828.
Manuel Matista do Nascimento;
Designação:
Dorvalino Moreira, mat. 56.970, do
Leia-se:
DESPACHO DO CHEFE
Do trabalhador, referência TD
8-DL, com alta para reassumir dia
Manuel Batista do Nascimento.
— José Agrélio de Carvalho, matri- -Antônio de Sousa Brito (2.033.157
7 — Mem . L-1.829.
Onde se lê:
Marcelino Pereira da Rocha FiThomaz de Aquino Quinanilha — cula 59.625, para o Departamento de de '1950) — Revalide-se para o corAgricultura.
lho, mat. 39.738, do 13-DL, com alta Cr$ 345,50;
rente exercício, de aciirdo com a inpara reassumir dia 7 — Mernbrando
Lela-se:
formação.
DESPACHOS Do SECRETARIO
n. L-1.830.
Thomaz de Aquino Quintanilha —
GERAL
Geraldo Gonçalves da Cruz, ma- Cr$ 349,50.
Oficio
n.
239-AgSA
(processo nú- Departamento de Abastecimento
Onde se lê:
trícula 57.065, do 9-DL, com alta
mero 2.001.945-51) — Autorizo, em
Dwaldo Pereira de Carvalno;
para reasumir dia 7 — Memorando
têrmos.
n. L-1 . 832.
Leia-se:
Serviço de Correspondência
Oficio n. 45-AgSE (processo númeOswaldo Pereira de Carvalho.
Aristides Joaquim da Silva, matríBoletim n. 73
ro 2. 001 . 901-51) — Autorizo, em têrOnde se lê:
cula 12 .911, do 2-LU, com alta para
MOS.
reassumir dia 6 hoje — Memorando- Joaquim Marinh Viana;
De 7 de abril de 1951
Leia-se:
n. L-1.833.
Oficio n. 58-AgSD (processo númeATO DO DIRETOR
Joaquim Marinho Viana.
Teonil Antônio da Silva, matríro 2.001.895-51) — Autorizo, em tèrOnde se lê:
cula 57.344, do 1-DL, com alta para
Designação:
MOS.
Joao de Aratijo — Cr$ 209,00.
reassumir dia 7 — Min. L-1.837.
Ofício n. 47-DIC (processo número
Pela Portaria n. 26, de 6 de abril
Leia-se: .
Bernardino de Sousa Melo, matrí2.001.859-51)
— Autorizo, em tèrmoS. de 1951, o Diretor do Departamento
João de Araújo — Cr$ 209,60.
cula 50.703, do 6-DL, com alta para
Onde se le:
Ofício n. 108-DAB (processo núme- 'de Abastecimento, usando da atribuireassumir dia 9 — Mem. L-1.539.
Oswaldo Rosa de Araújo
ro 2.001.889-51) — Autorizo, em têr- ção que lhe confere o art. 32, item
Sebastião Ferreira de Oliveira, ma- 157,00.
XII, do Decreto n. 9.266, repablicado
MOS.
trícula 63.302 do 13-DL, com 'alta
no Diário Oficial de 23 de outubro de
Leia-se:
para reassumir dia 8 — Memorando
Sebastião
da
Silva
Pinho
(processo
1948 (Regulamento da Secretaria GeOswaldo Rosa de Araújo — Cr$
O. L-1.840.
n. 1.050.209-51) — Nada há que de- ral de Agricultura, Indústria e Comér157,20.
—
Comparecimento:
ferir uma vez que o próprio municipal cio); Resolve designar o ofiiial admiOnde se lê:
solicitado está locado a outro servi- nistrativo, classe K, Ivo Frei, matriTotal — Cr$ 400,00;
Determinando o comparecimento
dor.
cula n. 49.035, para exercer as funLeia-se:
dos seguintes serventuários ao Servições de Encarregado do Setor de Mer.
ço Jurídico da. Su erintendência de Total — 4.910,70.
cados, do Serviço de Distribuição.
Transporte à rua Frei Caneca n.° 42,
Peço também seja esclarecido em Departamento de Agricultura
entre 8 e 12 horas de qualquer dia nova publicação só terem direito a
ptii, com exceção dos sabados.
Boletim n. 35
Cr$ 200,00 e 209,60, respectivamente,
Serviço de Distribuição
J- Trabalhador L. U. D. referência os servidores Martiniano Alves Car7 de abril de 195l
C, José Mathias da Silva, matrícula
DE
neiro
e
Waldemiro
Manso
Brasil
FiProferido dia 5 de abril de 1951
58.382, do 1-DL.
ATOS DO DIRETORc
c não como consta, em duplicata,
_Trabalhador L. IT. D. referência lho
Virgílio Coreia Rezende (1.859-51
na
publicação
feita
no
Diário
OfiRemoção:
C, Nicodemos Cardoso da Costa, ma- cial acima aludido.
— Compareça o requerente ao
trícula 51.434, do 1-DL.
Do Tratorista Contratado — A
8. M. para esclarecimentos.
-pinoRdrguesaSilv,mtrcua
Trabalhador L. U. D. padrão C,
No Diário Oficial, Seção II, dct dia
Proferidos dia 6 de abril de 1951
Benedito Marcillo de Sousa, matri- 4 cio corrente mês, páginas ris. 3.445 59.120, do Pôsto Agrícola V (Núcleo
cula 51.455, de 1-DL.
3.446 e 3.447, Serviços extraordiná- 0.161) para o Pásto Agrícola II (NúA.
Almeida & Simões (6.014.023-51)
Trabalhador L. U. D. referência rios prestados por pessoal deste De- cleo 9.162).
— Colonese & Miceli Ltda.
C, Honessimo Miranda, matrícula partamento no mês de fevereiro úl(6.014.022-51)
— Coriolano de RezenORDEM DE SERVIÇO
50.864,
de & Cia. Ltda. (6.014.021-51) —
n.o 81. do 8-DL todos conforme ofício timo:
Onde se lê:
Aos senhores chefes de Postos A
Francisco de Medeiros Silva (6.013.216
Trabalhador L. U. D. referência
José Lopes Miranda — 217,00;
-colas: de 1951) — Sebastião Joaquim de
C, José Belizário, matricula 57.071,
leia-se:
Considerando que a Lei de Meios Almeida (6. 013 . 215-51) — A. Bastos
do 8-DL conforme oficio n.° 79.
José Lopes Miranda — 217,10.
vigente estabelece recursos para o & Freitas (6.013.125-51). — Cumpra
Falecimentos z
Onde se lê:
combate à f, ermiga saúva, não devem a exigência.
Registrando o falecimento dos seAntéro Corrêa do Nascimento
ser
cobrados os trabalhos executados
José Rodrigues (20-16.292-51) —
guintes serventuários:
Cr$ 140,00;
em áreas dos lavradores interessados, Clodoaldo Nobre da Câmara (20-16.214
Morrido ito dia 30 de março últiLeia-se:
com base no Decreta-lei n. 2.049, de de 1951). — Deferido, nos têrmos
tno do Carroceiro padrão E, Pedro antéro Corrêa do Nascimento
29 de fevereiro de 1940.
do parecer do S. F. L.
Pangaro, matricula 5.876.
i
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n
poderá ser prorCláusula,
~ente
TÉRMOS DE CONTRATO rogado em caso de fôrça maior, deviSUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE
damente comprovado e a critério do
Diretor do Departamento de Estraassim com esta direção como fator deExpediente de 5-4-51
SECRETARIA
GERAL!
das de Rodagem, cabendo, à "Emprei-,
cisivo - e verdadeiro baluarte no deBoletim n.° 75
teira", caso lhe seja negada a prorsenvolvimento imposto ao D.O.C.,
DE VIA ÇÃO E OBRAS
ATOS DO ASSISTENTE
rogação, recurso pare, o Prefeito, pronão poupando eiforços para bem
curranar as missões que lhes eram
Departamento de Estradas tocolado no D.E.R., dentro do praDespachos:
zo de cinco dias, após a publicação
Arman- confiadas.
1.061.363-50-S.G.A. - Armanf•'
de Rodagem
Por
estes
motivos,
não
titubeia
esta
do despacho denegatório. - Quinta
do de Oliveira, matr. 9.787. direção
em
tornar
público
os
seus
de
obras
papa
as
lcita licença-prêmio. - Autorizo o pe- mais sinceros agradecimentos a tão Térmo de Contrato
pavimentação de um trécho da Es- - Condições e processo de pagamento
ríodo de 17-10-41 a 16-4-52.
exemplar funcionária, certa de que trada do Açude que com o Departa- - Ao presente contrato é dado o va! N.o 6.027.023-50-SGSA - Humber- estas
lor de Cr$ 2.812.600,00 (dois milhões,
palavras estão muito aquem do
to Nunes Guerra, metr. 2.184 - So- que rapresentou
a cooperação empres- mento de Estradas de Rodagem da oitocentos e doze mil e seiscentos
licita licença premio. - Autorizo o tada á administração
Prefeitura do Distrito Fecreral - cruzeiros), valor este decorrente da
da S. TPa
período de 15-10-51 a 14-3-52.
(D.E .R.), celebra a firma - Cons- publicação da aplicação dos preços
Assim, certo de que a saída de D.
' N.° 11.276-50-STP - João José da Maria
Glória do D.O.C. vem trutora L. Quatroni S. A.
unitários às quantidades previstas nas
;Fonseca matr. 8.479 - Autorizo o atenderda
A necessidade de outro ór- Aos três dias do -mês de abril do Especificações dos serviços a reali!período de 7-4-51 a 6-4-52.
da Superintendência, vinda tam- ano de 1951, no Departamento de Es- zar, os quaisaax)derão ser aumenta! N.° 1.050.736=50-SGA - Aristides gão
bém de encontro aos seus interesses tradas
diminuídos ou substituídos por
da Silva Lemos, metr. 9.788 de Rodagem da Prefeitura do dos,
particulares, a direção do D.O.C., por Distrito
outros servicos constantes das meslicença-prêmio. - Autorizo o pe- estes
Federal
(D.E.R.),
presenmotivos, embora lamente a sua
da Concorrência,
I ríodo de 1-10-51 a 31-3-52.
o Diretor do mesmo Departamen- mas Especificações
aumento daquele valo-i prefixaperda, deseja que sai funcionária tes
Designação:
to, Engenheiro Carlos Soares Pereira, sem
prossiga brilhantemente na sua car- e as testemunhas adiante assinadas, do e efetivamente empenhado. Os pa4.! Designando o Motorista, classe G, reira,
congratulando-se com o D.M.S. conhecidas dos interessados, compa- gamentos na importáncia de Cr$ ...
'Renato Eyer, metr. 2.545, para Anil- por esta
e, fazendo à Dona
(dois milhões, oitocentos
a firma, Construtora-L. Quatro- 2.812.600.00seiscentos
tilar do Responsável pelo Núcleo nú- Maria daaquisição,
cruzeiros), corGlória os melhores votos receu
doze mil e
ni S. A., estabelecida nesta Capital à ererão
mero 6.961, da GR-23, durante o im- de &ato nas
suas
novas
funções
e
por
conta
do
item
número 8 Avenida
Nilo
Peçanha
n.
26
Ipedinento do efetivo, que se acha era felicidades pessoais. Distrito Federal,
4.02
do
Orçamento
do
Departamento
andar
neste
ato
representada
'pelo
Sr.
gzo
de
licença-prêmio.
, (i
3 de abril de 1951. - Oscar da Cunha Luigi Quatroni, portador da carteira de Estradas de Rodagem para 1951,
I
Peixoto.
pelo Prefeito do Distrito
de identidade número 45.141, a fim aprovado
em 27 de dezembro de 1950,
Departamento de Orientação
de assinar o presente Termo de Con- Federal.
no qual fica desde já empenhada a
Departamento de Manutenção trato para as obras de pavimentação importância
e Contrôle
de Cr$ 1.500.000,40 (una
de
um
trecho
da
Estrada
do
Açude.
eçSuprimento
ATOS DO RESPONSÁVEL
e quinhentos mil cruzeiros),
A firma Construtora L. Quatroni S. milhão
ara o exercício corrente e o restanATOS DO CHEFE DO 8-MS
Elogio: - Transcrição de PorA. neste ato designada pela palavra p
no valor de Cr$ 1.312.600,00 (um.
"Empreiteira",
compromete-se, por si te,
taria:
'
Apresentação e Designação:
milhão,
trezentos e doze mil e seiscenpor
seus
eventuais
sucessores,
a
e
Portaria n.o 22, de 3-4-51. - O Apresentaram-se: Memorando 65, de cumprir
tos cruzeiros) a ser empenhado no
integralmente
o
presente
,Responsável pelo Departamento de 2-4-5a do 1-MB, Severino Jerânimo contrato, obedecendo, além disso, tu- exercício seguinte. A "Empreiteira"
! Orientação e Contrôle da Superinten- dos Santos, Motorista, Interino, clas- do que disser respeito às obras con- poderá apresentar contas mensais,
dência de Transporte, resolve, elogiar se F, matr. 69.359, sendo designado tratadas, todos os serviços constan- com observáncia do estabelecido nas
o escriturário referência D - Maria para a GR-4, núcleo 4.967 e com o
"Obrigações Contratuais" e pertinendas Especificações da respectiva tet
da Glória Sousa Pinto, matr. 45.726, memorando sem número de 2-4-51, tes
sempre às quantidades de serviço
concorrência
e
das
"Obrigações
Conrecentemente removida para o DMS do 9-MS, o Mecânico Veículo Auto- tratuais", aprovadas pelo Decreto n. efetivamente verificadas nas medições
Não poderia deixar esta direção de móvel, classe F, Celso Melo, matrí- 3.094, de 25 de julho' de 1929, sujei- procedidas nela Fiscalização, mediante
aqui consignar o quanto lhe deve o cula 61.371, sendo designado para o tando-se às estipulações multas e pe- Pedido. - Sexta - Multas - De conD.O.C., pela sua dedicação ao ser- 8-MS, núcleo 5.965.
nalidades determinadas naqueles dis- formidade cora as "Obrig ações Conviço e amor ao trabalho, colaborando
positivos, que ficam fazendo parte in- tra,tuais" fica a "Empreiteira" sujeitegrante deste contrato, cuja celebra- ta a pagar ao D.E.R., à Mala/ de muimil
ção foi autorizada por despacho do ta a quantia de Cr$ 2.820,00 (dois
Ermo. Sr. Prefeito, exarado no pro- e oitocentds e vinte cruzeiros) por dia
cesso n. 7.722.179-49 e publicado no ou fração de dia excedente ao pra"Diário Oficial", Seção II, do dia 4 zo determinado na Cláusula Quarta
de abril de 1951, à fls. 3.434, tendo deste contrato, ou da prorrogação acaem vista a proposta apresentada pela so concedida. Fica a "Empreiteira"
"Empreiteira", na concorrência públi- sujeita à multa de Cr$ 20,00 (duzenExpediente de 7 de abril de 1951
N. 300.844-51 - José Dias Sena - ca realizada em 21 de fevereiro de tos cruzeiros) a Cr$ 1.000,00 (mil
Mat.
59.362.
1951. Este contrato reger-se-á pelas cruzeiros), pelo não cum primento, no
DESPACHOS DO DIRETOR
N. 335.763-50 - Tosta Vaie - Ma- seguintes pláusulas: - Primeira - decorrer dos trabalhos de quAtaver
Processos •.
trícula 63.652.
do Contrato - O presente con- ordem de serviço procedente da FisN. 303.501-51 - Astrogildo Neu- N. 336.689-50 - Olivio Dantas de Objeto
trato
é
lavrado a fim de dek execu- calização. além das demais estipulamann.
Barros - Mat. 37.794_
de pavimentação de um ções; multas e penalidades que forem
ção
às
obras
N. 308.267-51 - Nemezio Francisco Excluo do rol de contribuintes deste trecho da Estrada
do Açude, confor- aplicáveis e mconsequência, das refeda Cruz.
Montepio os ex-servidores da PDF. me orçamento organizado.
ridas "Obrigações Contratuais", caN. 307.697-51 - João Gonçalves de N. 1.011.12751 - Ilza dos Santos da - Execução dos trabalhos- -Segunbendo-lhe, entretanto, recurso para o Além
Mates.
Meira. - Não é razad para preterir da execução das obras contratadas, Prefeito, dentro de 5 (cinco) dias após
N. 300.975-51 - Messias da Silva os demais.
"Empreiteira' a remoção de a publicação da multa no "Diário OfiPeixoto.
N. 307.362-51 - Manuel Alves Ca- cabeoàentulho
ou material inaprovei- cial". Este recurso não terá efeito
N. 303.554-51 - Manuel António margo. .._. Esclareça, comprovando todo
- Rescisão proveniente das obras executa- susuensivo. - Sétima
Barbosa.
devidamente os motivos do não com- tável,
das, bem como obediência a todos os O Departamento de Estradas de RoN. 305.815-51 - Manuel' Martins parecimento.
dagem
da
Prefeitura
do
Distrito Feprojetos organizados e instruções for- deral poderá declarar a rescisão
Farias.
dêsnecidas
pela
Fiscalizs.cão.
TerceiEmpréstimos
Imobiliários:
N. 303.627-51 - Francisco Maria
te contrato nos casos previstos nas
ra
Direcã'o
e
Fiscalização
dos
trade Almeida.
N. 585 - Angelo D'Alessandro balhos - Os serviços mencionados na "Obrigações Contratuais" e, ainda, se
N. 307.750-51 - Agenor de Matos. Mana
Cláusula Primeira, serão executados a "Empreiteira" falir ou transferir
N. 308.003-51 - Leonel de Lima.
N. 18.072 - ()tília Cummingham sob a orientação e fiscalização do D. este contrato a outrem, sem sua auN. 307.119-51 - Alamiro Luís Cor- Miranda.
E.R., por intermédio da Repartição torização. Em qualquer das hipóteses
reia.
Aprovo, prossegálndo-se, era ter- competente do D.E.R., ou por ser- a rescisão será sempre procedida adN, 303.203-51 - Francisco Vargas. nias, em face dos pareceres e infor- ventuário
por êle designado, e sob a ministrativamente. - Oitava - FõDeferido.
mações.
direção por parte da "Empreiteira", ro - O Departamento de Estradas
N. 397.968-51- Alcides Pinto de
N. 301.300-51 - João Gualberto de profissional legalmente habilitado, de Rodagem e a "Empreiteira" eleAlmeida. - Atenda-se.
Federal número gem, de comum acardo, para domiciN. 301.274-51 - Jorge Afrânio Ba- Batista. -' Deferido. Inscrevam-se consoante o Decreto
como pensionistas D. Guilhermina 23.569, de 11 de _novembro de 1933 e lio legal, o Faro desta Cidade do Rio
tista do Espirito Santo.
Monteiro Batista, viúva, e os menores Lei Federal número 8.620, de 10 de de Janeiro. - Nona - Caução N. 307.835-51 - Antenor de Araújo Ivone, Delair, José e Wilson Batásta, janeiro de 1946 e o qual deverá estar Para garantia dos trabalhos proposBraga Filho.
filhos do contribuinte João Gualoerto aurtorizado a representar a "Emprei- tos a "Empreiteira" caucionou na TeN. 1.019.586-51 - Ernesto Diniz do Batista, mat. 18.316.
teira" em suas relações com o De- souraria do D.E.R. a importância de
Nascimento.
partamento de Estradas de Rodagem, Cr$ 70.000,00 (setenta mil cruzeiros)
Queira comparecer ao Serviço Mé- DESPACHOS DO SECRETÁRIO em matéria técnica, sendo que a "Em- ena Títulos Diversos, conforme guia
DO M.D.F.
dico
preiteira" deverá afastar imediata- de depósito número 585, do D.E.R.,
N. 305.194-51 - Otávio Gonçalves
mente dos servinos, qualquer empre- datada de 2 de abril de 1951. Se a
Dia
6
deabril
de
1951
Mateus.
gado seu que, à Juizo da Fiscaliza- "Empreiteira" incorrer em alguma
N. 302.111-51 - Heloisa de Gouveia
Processos:
ção, perturbar a ordem, o andamen- multa, e, intimada a pagá-la, não o
Teles Pires.
N. 1.018.513-51 - otacillo de Sousa to dos serviços e prejudicar a perfei- fizer dentro do prazo de 48 (quarenN. 302.591-51 - Joaquim Soares dos Rocha. - Queira comparecer cora a ção das obras. - Quarta - Prazo - ta e oito) horas, ou, ainda, cuco seja
Santos.
máxima urgência ao Gabinete do Se- A "Empreiteira" se obriga a execu- 'necessário proceder-se a cluriamer
N. 303.721-51 - Edmundo Bernar- nhor Secretário do M. D.. F. para tar os serviços contratados no praia desconto da caução em virtude da
do da Silva.
tratar de assunto de seu interesse. de 360 (trezentos e sessenta) dias, inobservância de alguma das estipuJulgo e9a ordem 'a documentação N. 1.002.730-51 - Higinn Sa a - contados a partir de dois dias após lações deste . contrato, fica o Depaaapresentada.
- Queira comparecer ao Ga- a expedição da respectiva ordem de tamento de Estradas de Rodagem auN. 336.354-50 - Djalma Ferreira binete do Sr, Secretário do M.D.P. Inicio dos servmos dada pela Pisca - torizado a mandar vender ern btlisa,
Rodrigues - Mat. 62.906,. para prestar esclarecimentos .
lização. Ca prazo estabelecido nesta por conta e risco da "Empreiteira"!
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tantos títulos da caução quantos fo- Carlos Soares Pereira e a 7Empreitei- das obras; e) Solucionar dúvidas que estamiplhas e outras despesas dessa
rem suficientes para o referido des- ra" pelo Sr. Luigi Quatrona sentdo eventualmente surgirem cm pontos natureza, que possam incidir sôbre
conto, Independentemente de qualquer também firmado pelos Srs. Benjamim que disserem respeito ás obras; d) a contratante em conseqüência diCunha Júnior e FriedrichGruber na Introduzir as alterações que forem reta ou indiretas, decorrentes da leoutro procedimento administrativo ou
de testemunhas e por mim julgadas necessárias nos projetos, de- gislação social era vigor ou a vigo{judicial. Caso a caução seja em di qualidade
Marilena
de Mendonça Andrade, talhes existentes, cpsecificações, etc. rar no decorrer da execução das
nheiro, a importância do desconto se- Oficial Administrativo,
J - de acôrdo com as concorrências da obras, referentes ao pessoal nelas
'rã retirada do depósito de garantia. matrícula D.E.R.-42, emreferência
Prefeitura do Distrito Federal; e) empregados; i) perdas e danos proexercício
no
Décima
Garantia
de
conservade Estradas de Roda- aprovar ordenados, salários e despe- venientes de motivo de fôrça maior,
ção - O depósito de 10% (dez por Departamento
que o escrevi e subscrevo. De sas decorrentes da execução das causados às caris ou a terceiros e
"cento), sôbre os itens das faturas su- gem,
com o artigo 15, número VI obras, devendo os salários serem es- não cobertos pelos seguros feitos, rejeitos à conservação gratuita, con- eacôrdo
parágrafo 5.° da Constituição Fede- tabelecidos em nível corresponden- • construção das partes do edifícios
forme determina o item 3, Capitulo IX ral
e Circular número 2, de 28 de tes aos salários oficiais da Prefeitura destruídas ou danificadas em conse'do Decreto número 3.094, de 25 de ju- maro
1949 do Exmo. Senhor Pre- do Distrito Federal para funções qüência dos trabalhos especificados
lho de 1929, deverá ser efetuado na feito, de
êste contrato está isento do pa- equivalentes; f) exercer enfim, as neste contrato e que se tenham veTasouraria do D.E.R., em moeda gamento
de sélo por Verba, determi- demais funções que lhe são atri- rificado por motivos fortuitos ou de
corrente. - Décima primeira - Prépelo Decretoslei número 4.655, buídas neste cntrato. Para atender fôrça maior, desde que, para qual-'
ços - Os preços unitários dos servi- nado
1942, combinado às despesas decorrentes do presente quer um déles, não haja a contrados referidos na Cláusula Primeira do de 3 de setembro de
número 9.409, de 27 contrato fica empenhada a impor- tante concorrido direta ou indiretapresente contrato serão os seguintes: com o Decreto-lei
junho ,de 1946: Pagou pela , guia tância de Cr$ 4.500.000,0 (quatro mente por imperícia, falta de cuidado
- 1 por metro cúbico de escavação de
número 2.908,775 do Serviço d Co- milhões e quinhentos mil cruzeiros), ou qualquer outra circunstância a
em terra ou aréia inclusive carga, des- inunicaçõs
e Correspondncia do D.E.R., conforme está estabelecida na cláu- cuja responsabilidade não pode cai-1
carga, espalhamento e transporte até
Décima Segunda. Quarta - As mir-se; j) serviços diversos cenho:
\50 metros - Cr$ 4,50 (quatro cruzeiros datada de 2 de abril de 1951 a impor- sula
de Cr$ 130,00 (cento e trinta obras serão executadas de inteiro análises de materiais, testes -411ee cinquenta centavos) . - 2 - Idem, tância
cruzeiros), relativa a taxa de assi- conformidade com os projetos exis- peções, consultas técnicas e todo e;
em modêlo, idem, Idem, idem - Cr$ natura
do Térreo de acôrdo com os tentes, aprovados, e que serão for- qualquer outro item de despesa não
10,00 (dez cruzeiros). -- 3 - Idem, Decretos
308 e 318, de 21 de necidos ao contratante à medida que previsto acima, mas de possível ocorem rocha branda, idem, idem, idem - dezembronúmeros
de 1948 e 29 de janeiro de se tornarem necesários, come tam- rência, diZalite a execução das obras
Cr$ 30,00 (trinta cruzeiros). - 4 - 1949, respectivamente.
Rio de Janei- bém, de acôrdo com as especificações e que por acôrdo entre as partes,'
Idem, em rocha dura, idem, idem,
as quais fazem parte integrantes do venha a ser considerada como fazendo
Idem - Cr$ 40,0 0(quarenta cruzei- ro, 3 de abril de 1951. - Carlos SoaQuatronit Tes- presente contrato e ainda conforme parte de seu custo. Fica desde já
ros) . - 5 - Por metro cúbico Dm. res Pereira e Luigi
de transporte inclusive carga, descar- temunhas: - Benjamim Cunha Jú- as regras da boa técnica e normas estabelecido que tais serviços de anága; espalhamento de terra ou modê- nior e Friedrich Gruber. - Marilena já existentes. Quinta - Serão con- lises, testes, consultas técnicas, etc.,
siderados como integrando o custo deverão sempre que possível ser realo, de 50,00 metros até 290,00 metros de Mendonça Andrade.
das obras, por definição, tôdas as lizados por órgãos oficiais especial- Cr$ 0,14 (quatorze centavos) . - 6
despesas efetuadas com os serviços mente a Prefeitura do Distrito Fe- Idem, idem, idem - de 200,00 meconstantes dèste contrato que cor- deral: Sexta - Relativamente à
tros até 600,00 metros - Cr$ 0,12 (doDepartamento de Obras
rerão por conta da verba 700-347.0, aquisição dos materiais, ferramentas,
ze centavos) . - 7 - Idem, idem,
no montante de Cr$ 4.509.000,00 (qua- utensílios e maquinarias que se fiServiço de Correspondência
Idem - de 600,00 metros até 1.000
metros - Cr$ o,zo_ (dez centavos). 8 Têrmo de contrato de locação de ser- tro milhões e quinhentos mil cru- zerem necessários à obra, deverá a
zeiros), da Lei Orçamentária para "contratante" providenciar na forma
- Idem, idem - de rocha, de 50,00
que cirm a Prefeitura do Dis- o exeralcio corrente. Tais despesas abaixo: a) a contratante organimetros até 200,00 metros - Cr$ 0,20 viços
(vinte centavos). - 9 - Idem, idem, trito Federal, faz a firma "Plcaevr constam principalmente dos seguintes zará as especificações, fixara a quande 200,00 metros até 600,00 metros - obras do Edifício em construção na itens: a) todos os materiais, mão tidade e demais condições cia ceaiCr$ 0,15 (quinze centavos) . - 10 - Barcelos", para a execução de de obra com suas obrigações das leis pra, tais canse: prazo de entrega, lomarço de sociais combustíveis, ferramentas e cal de recepção, pagamento, etc., e
por Metro cúbico de escavação em Aos 15 dias do mês de
outros acesórios, adquiridos para ser- redigirá as fórmulas de consultas aos
terra ou arêla para fundações, inclu- Bua da Misericórdia n. 41.
sive escoramento e esgotamento - - 1951, na sede da Secretaria Geral virem ou serem incorporados às obras fornecedores; b) estas fórmulas seCr$ 20,00 (vinte cruzeiros) . - 11 - de Viação e Obras, à Avenida Nilo ou aplicados na suaexecução, tanto rão submetidas à operação da CoIdem para vala com transporte ver- Peçanha número 12, 2.° andar, na para; fins temporais eomo permanen- missão Fiscalizadora juntamente com
tical, até 1,50 metros e horizontal até presença do Senhor Diretor do De- tes; b) sub-empreitadas autorizadas a indicação das firmas em condi50,00 metros - Cr$ 22,00 (vinte e dois partamento de Obras, Engenheiro Al- pela PDF; c) aluguel das máquinas ções de serem consultadas. Obtida
cruzeiros) . - 12 - Por metro cúbico varo Brandão Neves da Rocha, que e equipamentos de • montagem em- a necessária aprovação a "Contra- s
de cornpactação de atêrro em cama- neste ato representa a Prefeitura pregados na execução das obras e tante" distribuirá tais fórmulas para
a Prefeitura do Distrito Federal que produzam o desejado efeito endas de 0,20 metros com rôlo compresDistrito Federal, e das testemu- que possua,
quer sejam de proprie- tre os fornecedores aprovados ou
sor "pé de carneiro" - Cr$ 2,50 (dois do
nhas adiante assinadas, conhecidas não
cruzeiros e cinquenta centavos) . - dos interessados, compareceu a firma dade do contratante quer de tercei- também a otatros indicados pela Cocomo tal são considerados os missão; c) ntertas e rubricadas as
13 - Por metro de meios-fios retos
Barcelos, com sede à. Tra- ros
de concretos de acôrdo dom os deta- Moacyr
guinchos bombas, cortadores, dobra- propostas a "Contratante" as estuvessa
do
Ouvidor
n.
14,
30
andar,
lhes existentes no 1-E.R., fornecidos neste ato representada* pelo seu dire- dores, betoneiras, tôrre,s elevatórias, dará e organizará o "Mapa da Toe assentes - Cr$ 50,00 - (cinquenta tor, Dr. Moacir Barcelos, portador andaimes movediços (chamados co- suada de Preços" submetendo-o juncruzeiros) . - 14 - Idem, curvos, da carteira de identidade número mumente jaús), máquinas, ferramen- tamente com a documentaç'ão essenidem. Idem, idem - Cr$ 55,00 (cin- CREA, 8P Região 37-D, a fim de tas e enfim todo o equipamento me- cial a aprovação da Comissão para
q uenta e cinco cruzeiros) . - 15 - assinar o presente contrato, tendo cânico que fôr necessário à execução que esta autorize a contratante por
Por metro quadrado de preparo do em vista a autorização do Excelen- rápida conveniente e econômica das escrito, a extrair em nome e por
solo até 0,30 - Cr$ 6,00 (seis cruzei- tíssimo Senhor Prefeito, exarada em obras. Esse alguel será fixado ern conta da Prefeitura do iDstrit• Feros) . - 16 - Por metro quadrado de 20
de fevereiro de 1951, obedecidas cada caso, entre a contratante e a deral, a ordem de fornecimento a;
preparo do solo até 0,60 metros - Cr$ as cláusulas
Primeira - Comissão. Para o equipamento de favor do proponente autor da pro'7,00 (sete cruzeiros). - 17 - Por me- A contratanteseguintes:
aceita o orçamento propriedade da contratante o alu- posta mais conveniente; d. - o recetro cúbico de concreto dosado racio- das novas obras a serem executadas guel não poderá exceder a depre- bimento do material adquirida na
nalmente para uma taxa de • traba- bem como as quantidades néle men- ciação; d) Carga e descarga, até forma acima será feito por um relho de 80,02 quilogramas, inclusive cionadas, compreendendo instalações e inclusive o local das obras dos ma- presentante autorizado da contra"
fôrmas e escoramento - Cr$ 600,00 hidráulicas e elétricas, esquadrias e teriais e do equipamento de monta- tante juntamente com um represen(seiscentos cruzeiros). - 18 - Por terminação das obras de estrutura gem a serem empregados, transpor- tante, também autorizada pela Coquilograma de ferragens em aço - de concreto armado e alvenarias, que tes e fretes de todos os materiais missão, devendo ambos assinar o do37-CA. dobrada, colocada e amarrada montam ao total de Cr$ 4.500.000,00 ou equipamentos, desde que tais re- cumento de recepção. As faturas]
diâmetro até 1/" - Cr$ 8,50 (oito (quatro milhões, quinhentos mil cru- paros se torne mnecessários em con- correspondentes serão encaminhadas
cruzeiros e cinquenta centastds) . - 19 zeiros) . Segunda - Pela execução seqüência do desgate natural ou ao contratante para conferência que;
- Idem, Idem, idem. diâmetro de 1/" dessas obras, a contratante receberá ocorrências fortuitas e nunca de ni- as remetera em seguida à Comissão;
DU maior - Cr$ 8,00 (oito cruzeiros) . a remuneração máxima de 189.000,00 gligência ou imperícia comprovadas
juntamente com os comprovante para;
- 20 - Por metro cúbico de concre- (cento e oitenta e-nove mil cruzei- do pessoal da contratante; e) fre- fins de pagamento; e) tôdas as coma
to ciclópico traço 1:3:6 com 40% de ros), correspondente à taxa de ad- tes e carretos relativos á materiais pras cujo valor não ultrapassar cica
pedra de mão - CrS 300,00 (trezentos ministração de 4,20% (quatro intei- quando o transporte se fizer por Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) poa
cruzeiros). Os serviços de reposição ros e vinte centésimos por cento) conta ou requisição da Prefeitura do derão ser efetuadas pela contratante{
(caso haja) serão pagos de acôrdo
o orçamento total das obras. Distrito Federal, as despesas desta sem as formalidades anteriores, mna
com a tabela "C" da Lei número sôbre
Terceira: Os .trabalhos da contra- alínea e as semelhantes da almea vez obtido o "de acôrdo" da Comis318. de 29 de janeiro de 1949. Para tante
conduzidos sob a aerma- anterior não serão computadas no são. Sétima - Todos os reateriais4
assinatura do presente contrato a nenteserão
ferramentas, utensílios e iniudesaal
fiscalização da Prefeitura do custo. Entendido também fica que necessárias
"Empreiteira" provou quitação com os Distrito
as obras e adquiridos na
e carretos do material que
os
fretes
Federal
que
nomeará
uma
impostos da Prefeitura e da União, in- Comissão fiscalizadora, Comissão essa fôr adquirido diretamente pela Pre- forma estpulada lia cláusula Sexta/
clusive im pôsto sôbre a Renda; apre- que representará a Prefeitura do feitura, a pedido da contratante tam- darão entrada no Almoxarifado da(
sentou certidão da Lei dos dois têr- Distrito Federal junto à. contratante. bém não o serão; f) salários do en- obra e aí ficarão sob guarda da cone
cos (Decreto número 1.843, de 7 de
Comissão poderá dar poderes a genheiro condutor das obras, dos en- tratante. Nenhum material poderá'
dezembro de 1939) e do registro da A
apontadores, contador, sair do almoxarifado da obra semi
firma no Deóartamento Nacional de seus auxiliares para representá-la carregados,
mestres e demais au- o respectivo pedido escrito visadd
Indústria e Comércio. E, assim, por junto à contratante. A ComiÉsão terá escriturários,
empregados nas obras; g) conj untamente pelo representante da
estarem justos e contratarias, lavrou- plenos poderes para: a) exercer com- xiliares
despesas conseqüentes à operação contratante pela Comissão. Oitava
se o presente Urnas, que lido, e acha- pleta e geral fiscalização sôbre to- dessas
obras, inclusive papelarias e, - Sempre que fôr julgado convento'
do conforme, é assinado pelas "partes dos os setores de atividades das obras;
de acôrdo com a Prefeitura da
Interessadas a saber: O Departamen- b) Solicitar todos os detalhes, in- material de escritórios; h) seguros ente
Distrito Federal poderá a contrae
to de Estradas do Rodagem da Pre- formações, dados técnicos ou quais- de qualquer natureza para cobertura tante
sub-empreitar
trabalhos cai
feitura do Distrito Federal, represen- quer outros elementos que forem dos riscos inerentes . à, execução das
tada nele seu Diretor, Engenheiro necessários ao perfeito andamento obras, Impostos, taxas, emolumentos, serviços relativos às obras contrata
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previstos em lei ou ainda por cruzeiros) pelo não cumprimento no
das. A adjudicação de tais eub-em- para prosseguimento das obras de maior
decorrer dos trabtlnos de qualquer orpreitadas fará observando-se proce- construção em andamento. Décima motivo devidamente justificado, a in- dem de serviço emanada da Comisdimento semelhante ao eatipulado terceira — A contratante, de . acôrdo teresse da Prefeitura do Distrito Fe- são, além das demais estipulações,
para a aquisição de materiais, de- com a sua contabilidade, só deverá deral. O prazo estabelecido neste multas e penalidades que forem aplivendo os ajustes de sub-emareitadas executar serviços cujo valor, inclusive contrato sennente poderá ser prorro- cáveis de consequência das referidas
ser aprove.das pela Coinissãe. A Co- sua remuneração, Mio ultrapassar o gado em caso de fôrda maior, dev5 %.a- Obrigações Contratuais, cabendo-lne
tratante será responsável perante limite de Cr$ 4.500 000,00 (quatro mente comprovado e ainda ass:!n ao entertanto recurso para O Senhor Sea Prefeitura do Distrito Federal pe- milhões e quinhentos mil cruzeiros) . arbitrio do Exma. Sr. Prefeito. Déde Viação e Obras. Vigésima
los serviços dos sub-empreiteiros, po- Se o custo real verificado no final da cima Sétima — De tôda e qualquer cretário
Sexta — Para ahhinaurta rogaãçmm
dendo, no case de mau procedimento obra for inferior ao do orçamento execução os trabalhos defeituosos
— Para assinatura do presente
dêstes e se os interênses das obras previsto, isto é a Cr$ 4.00.000,00 eventualmente observados pela Co- Sexta
a firma contratante provou
assim exigirem rescindir mediante (quatro milhões e quinhentos mil missão no andamento das obras in- contrato
quintação com os impostos da Prefeiaprovação da Prefeitura os contra- cruzeiros), a contratante receberá co- clusive nas sub-empreita das será ime- tura e da União, inclusive impôsto sôtos com tais suis-empreiteir os . Nessas mo prémio além da im p ortância cor- diatamente e por escrito, notificada a bre a Renda, certidão da Lei dos têrcondições, os contratos de stia-ein- reenondente a aplicação da taxa de contratante que ficará obrigada a re- ços (Decreto n.° 1.843, de 7 de debnepreitadas deverão prever essas pes- 1-.20% (quatro inteiros e 'vinte cerite- parar prentamente a má execução ou bro de 1939); registro da firma no
sibilidades, sem ónus para a Pre- elmos por cento), ao montante das substituir o trabalho defeituoso, fi- Departametn o de Indústria e Comérfeitura. Nona A Prefeitura dará faturas das obras efetivamente exe- cando entendid o que correrão por cio e outros documentos mencionados
à contratante e aos seus represen- cutadas, urna importância igual a conta e risco da contratante es des- e descritos. E assim, por estarem juscibaervadas
sn% (cinouenta nor cento) da econo- pesas resultante de tais reparos ou
tantes autorizados,
e contratados, lavrou-se o _prerestrições dêste • ajuste, liberdade de mia verificada. Êsse prêmio será pa- substituição. Décima Oitava — Con- tos
termo que lido e achado conação e administração no aue (lis- eo nel a Prefeitura a contratante de- cluidas as obras a eontartante rela- sente
forme, é assinado, digo lavrou-se no
sermespeito tt condição . cia obra. Para -nig de concluidas as obras e de veri- cionará todo o material cujo revolu- Livro próprio do Departament o de
Isso terá a contratante cor.:micta li- fi cado nela Comissão ter havido efe- cão deva ser feita a Preftiura do Dis- Obras, o presente termo que
berdade de escola, admissão pro- tivamente a economia prevista nas trito Federal e tudo enfim -quando lido e achado conforme é assinado
moção e direção do pessoal superior, -acama clãosula. Décima Quarta
lá pago pela mesma Prefeitura, do pelas partes interessadas a saber; A
técnico, administrativo e dos —epepag amento do preeo dos serviços Distrito Federal e tudo enfim quando
do Distrito Federal reprerários a serem empregados nas obras. e ra contratados bem corno o das sub- :já pago nela mesma Prefeitura do Prefeitura
pelo Diretor do DepartamenA admissão, entretanto, de qualquer emnreitadas. materiais empregados Distrito Federal contituia legitima sentada
de Obras, e a contratante pelo seu
engenheiro, ou empregado graduado, n a obre- mão de obra, encar gos cliver- propriedad e desta, para ser recebido to
engenheiro Moacir Barcelos,
ficará sujeita • à aprovaeão tia Co- -os. entres desnesas rçv l das, a taxa pela Comissão depois de comprovado Diretor.
também firmado pelos Senhomissão, mediante notificação do con- lo ndministraeão, será feito pela con- sua exatidão e verificado o seu per- sendo
Felipe Curei° Filho e Ernani Vitratante indicado seu nome, catega- tratante lo seguinte medo, sempre feito estado de conserbação. Décima res
de testeria, ordenado ou salário. Os arde - mediante faturas em nome da Prefei- Nona — A contartant e de acôrdo com eira Bellido na qualidade
Hermes Evaristo
nados e salários que irão vigorar tura de Di strito Federal e de acôrdo a sua contabilid ade só deverá execu- munhas e por mim,
administrativo,
classe
para o pessoal empregado nas obras. remi o ee tintri ado na Cláusula Sexta: tar serviços cujos valor inclusive a Biswas, oficial
4.212 com exercício neste
mat.
n.o
3,
r
o
serão os correntes na praça e po- ___. 1) Mão de obra semanalmente e !ma rein.uneracã. o não ultrapassa
o de Obras que o escrevi.
derão ser aumentados de ac‘irdo com med i ante anresentacão dos fichas res- limite de Cr$ 4.500.000,00 (quatro Departament
como taxa de exediente a
a Comiseão, quando -tais aumentos nectivas. 9) Materiais diversos, após milhões e quinhentos mil cruzeiros), Pagou
quantia de r$ 130,00 (cento e trinta
se justificarem em brateficio do bem a conferncia nela contratante e visa- -alvo mefliante acôrdn por escrito
andamento das obras a Prefeitura dos pela Comissão. 9) Sub-amnreita- devidamente autorizado. Vigésima — cruzeiros) pela guia número 6.301.027
ia do
não' se responsabilizará pelo paga- das: conforme andamento do serviço Qualotte questão mie surgir entre a — do Serviço de orrespond'éne
mento do pessoal cuja admissão não e are-Ruão nela. Comissão ou nas Prefeitura do Distrito Federal e a Departamento de Obras, datada de
de março de 1951.
tiver sido devidamente notificada -e emerlie ões fixados nas resnectivas to- contratante deverá ser resolvida por 13Rio
de Janeiro, 15 de março de 1951
aprovada na forma acima. Obrieaa se madas de nreeos ou concorrências, 4) arbitramento e da seguinte forma:
da Roa contratante a dispensar qualquer ittioltimentos e taxas: cobrados pela A Prefeitura dm - Distrito Federal — (aa) Alvaro Brandão Neves
Marcelos. Testemuoperário ou empregado, no caso da eronre Q tas conaassionárlas de serviço nomeará um árbitro de sna confiança cha e Moacir
Filho, R.
Prefeitura exigir por escrito tal dis- de util idade pública, serão pagos à o mesmo fazendo a contratante. Ês- nhas: (as) Felive8urcio
e Ernani Vieira
4.339-D
5.
E.A.
n.o
pensa, por julgá-ia, conveniente aos e me tratante amando verificados medi- ses árbitros por sua vez, nomearão
seus interêsses. Diárlamente será ante apresentacão por êste os Compe- um terceiro, • deseránataclbr e os três, Belido. — (a) Hermes Evaristo Bissubmeti: no vista do Comissão ou tentes documentos comnrobatórios da em conjunto, examinarão o caso, la- was.
•
seu preposto, ponto de todo o pes- desnesa efetuada. 5) Taxa de adrni- vrado uma ata de decisão a que chea soai empregado .nas obras. .Por êste ni stracã o, mensalmente mediante fa- garam, obrigando-se a;nbas as partes
De p artamento de Edifinariles
ponto assim aprovado, serão organi- 'me n referente às des p esas feitas com
m integralme nte essas di- Têrmo de Cessão Gratuita de área
zados ferlhas de pagamento. Décima io de obra, materiais diversos. en- a respeitare
Vigesima Primeira — Êste
de recato que à Prefeitura do Discisões.
— A contratante manterá na earcros diversos, sub-erapreitad as e contrato só terá validade após o restrito Federal faz José Rial pose e
obra u m a contabilidade rigorosa nutras desp esas p revistas pag as ou pectivo registro no Tribunal de Conde obrigações que assume, na forcom o fim de registrar todo o a rocessadas em mês anterior, incluel- tas da Prefeitura, ficando acordado ma abaixo".
movimento financeiro das obras ve materiais fornecidos pela Prefei- que à contratante nenhuma indeni"Aos quatro (4) dias do mês de
permitindo à Prefeitura o conheci- tura do seu estoaue, da anal será
eeçã.o caberá no caso de impugnação abril do ano de mil novecentos e cinmento enato e permanente do custo duzida a importância relativa a 5% dèste por aquele insigne Tribunal, qüenta e um, presentes-no Depenade suas diversas partes o contrôle do valor da fatura relativa à sua re- sendo-lhe garantida porém a restitui- ;Lento de Edificações da Prefeitura cio
regiroso não Só de tôdas as despesas muneração. para garantia e perfeição ção dos depósitos feito em consequên- Distrito Federal, e Diretor, Engenheiro
como das entradas e aplicações dos escecucão das obras a que se refere a cia do presente. Vigésima Segunda — civil. Doutor Lauro Dantas Leite, demateriais e ferramentas e ainda para cláusula Décima e a conservação do A Prefeitura poderá declara a resci- signado de acôrdo com o despacho
fornecer a Prefeitura em tempo útil material que ficará sob a guarda da são dêste contrato nos casos previstos exarado pelo Exmo. Sr. Prefeito do'
e periodicamente todos os informes contratante , conforme determina a nas Obrigações contratuais se a con- Distrito Federal, em 6 de março de
necessários a um conhecimento segu- clausula Décima e a conservação do tratante transferir êste cotnrato a 1951, às fls. 52, do processo número
ro dos fatos econômicos das obras. material que ficará sob a guarda da outrem, sem autorização da , Prefeitu- 7.416.502-4e 1949, para assinar o prePara tal fina . a contratante submete- contratante conforme determina a ra e por paralisação dos serviços, du- sente térrno a receber em nome da
rá a aprovação da Prefeiturá a classi- Cláusula Sétima dêste contrato. Nota rante 30 (trinta) dias sem prévia au- Prefeitura do Distrito Federal a cessão
ficação das contas . a ser adotada, bem — A contartante apresentará mensal- torização da Comissão. Em qualquer gratuita que em favor nêle se faz, com
como providenciará a confecção dos mente à - Prefeitura as contas relati- das hipóteses a rescisão será sempre base no parecer proferido pelo Exmo.
formulários que se fizerem necessá- vas"as despesas que tiver feito no mês procedida administrativamente. Vi- Sr. Secretário Geral de Viação e
rios ao sistema de contrôle a ser anile anterior e referente aos itens 1 a 5 gésima Terceira — Para os devidos Obras, em 5 do mesmo mês e ano, às
cano sare o seu funcionamento, for- desta Cláusula, devendo essas contas efeitos legais as partes elegem o fôro fls. 52 do referido processo e, presentes
necendo a Prefeitura os devidos escla- serem encaminhadas para o necessá- desta Cidade não obstante qualquer tambémr as testemunhas adiante assirecimentos. Os livres de registro des- rio pagamento logo tenham obtido mudança de domicilio. Vigésinza nadas, conhecidas do interessado,
sa contabilidade_ serão mantidos em parecer favorável da Comisso. Dé- Quarta — O valor do presente con- compareceu o Sr. José Rial Pose, esdia estarão permanentemente a dis- cima Quinta — Em caso de incêndio trato é de Cr$ 189.000,00 (cento e oi- panhol, casado com D. Genaido Teste
posiçe) da -Prefeitura na obra, para nos serviços a 'cargo da contartante tenta e nove mil cruzeiros), produto Rial e por ela nêste ato ansistido, renesta cidade, e,
exame e conferência. Décima Pri- as partes desfeitas e atingidas serão da percentagem de. 4.20% sôbre o to- sidente e domiciliado
êle foi dito que, ratificando a sua
meira Pela execução das obras .a desfeitas e regeitadas a juizo da Fis- tal de Cr$ .4500.000,00 (quatro mi- por
escrita datada de 4 de seque se refere o presente contrato re- calização, se não puderem ser repa- lhões e quinhentos mil cruzeiros). O declaração
de 1950, constante de fls. 37,
ceberá no máximo a remuneração de rados convenientemente. O seguro presente contrato está isento de sélo tembro
do processo n.° 7.416.502 e- 1949, viCr$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove contra o risco de incêdio e acidente de conformidade com o pará grafo 5.° nica
assinar o presente têrmo, pelo
mil cruzeiros) correspondente a taxa geologico para o prédio, bem como do art. 15. da Constituição Federal qual cede
e transfere desde já, gratuide 4,20% (quatro inteiros e vinte cen- para os materiais depositados nas de 18-9- de 1946, na conformidade do tatnente Prefeltara do Distrito Fetesimos por centos) sôbre o orçamen- obras será feito pela contratante em Acordo do Primeiro Conselho de Con- deral a área do terreno de sua proto total das obras previstas na cláu- nome da Prefeitura do Distrito Fede- tribuintes, publicado no Diário Ofi- priedade situado na rua Itapeba desula primeira, sendo o pagamento ral. A apólice dêste seguro deverá cial. 'Seção IV de 2-6-50 página 350. signado por lote 20 do lado par, 173,00
efetuado a conta da importância já cobrir os riscos até que a obra seja Vigésima Quinta — De conformidade (cento e setenta e oito metros ) , da
empenhada na cláusula décima se- entrega pela contratante a Prefeitura com as Obrigamões Contratuais fica esquina impar da Estrada da Agua
gunda deste contrate e que atinge à alo Distrito Federal. Décima Sexta — a contratnente sujeita a pagar à Pre- Grande, na freguezia de :rajá deste
Cr$ 500.000,00 (quatro milhões e qui- A obra cuja administração é aqui feitura a titulo de multa a quantia Distrito Federal, fazendo - como efetinhentos mil cruzeiros). Décima- Se- contratada deverá ser terminada Im- de Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros) por vamente faz, por êste têrmo, a refegunda — Para- atender às despesas preterivelmente detnro do prazo de dia excedente ao prazo determinado rida cessão gratuita, bôa, firme e vadecorrentes do presente contrato fica 240 dias contados a partir cia noti- na cláusula Décima Sexta ou 11a pror- liosa a todo o tempo, por si, seus herempenhada a importância de
ficação dada pela Comissão 11 contra- gamo concedida pelo Exma. Sr. Pre- deiros e eventuais sucessores, respen-Cr$ 4 .500. 000,00 (quatro milhões . e tante para início dos trabalhos, res- feito. Fica ainda a contratante sujei- dendo pela evicção de direito e indeprequinhentos mil cruzeiros) que será salvados os dias decorrentes da para- ta a multa de Cr$ 200„00 (duzentos pendente de qualquer indenização
.. AfltflV
atendida pela verba número 700-347.
ao. abra Dor motivo de fôrça cruzeiros) a Cr$ 1.000,00 (um mil sente ou futura, . QUE, a á
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reno cedida gratuitamente à PrefeltuIra do Distrito Federal, mede 26,25m2
[(vinte e seis metros quadrados e vinte
cjrico deeímeyos quadrados) tem
Roilfigin•açao re angu ar o az seguiaOs dimensões e confrontações: 10,50
[(dez metros e cinqüenta centímetros)
pela atual e pela futura testada de
terreno de acordo com o projeto de
movo alinhamento para o logradouro,
' aprovado sob o n.° 3.034 e 2,50m (dois
Metros e cinqüenta centímetros) de
profundidade por ambas as divisas laterais, confrontando pelo lado direite5;
'icorn o terreno de José Ante io Brfiwn
je pelo lado esquerdo com o prédio número 28 de Antônio Ferreira de Carvalho e pela linha dos fundos conT o
remanescente do imóvel em causa;
QUE, o terreno ao qual pertence a
área cedida gratuitamente, foi havido
pelo proprietário cedente, cm virtude da escritura pública de venda ,Iavrada em notas do Tabelião do r 5.°
Oficio desta Capital, em 27 ,de a gósto de 1948, às fls. 35 verso; do livro
an° 1.093 registrada no 8.° Oficio do
Registro Geral dg Imóveis, em 7 de
jerneiro de 1949, sob o n. 0 de ordem
20.995, às fls. 97 do livro 3-X.; QUE
a área de terreno cedida gratuitamente é necessária ao recuo para a
,execução do projeto de novo alinhamento para o logradouro, aprovado
'Sob o n.° 3.034; QUE, o terreno ao
.qual pertence a área cedida gratuitamente, se acka livre e desembaraçada
de qualquer ônus, não sendo foreiro à
Prefeitura do Distrito Federal. — pelo
representante da Prefeitura do Distrito Federal, foi dito - que, aceita a
presente cessão gratuita tal COMO
acima está declarado, comprometendo-se o outorgante cedente a proceder às suas expensas a averbação
dêste têrmo, no competente registro
Geral de Imóveis e que ain1 e de conformidade com o despacho já aludido, a Prefeitura -do Distrito Federal
concede, pagos os emolumentos que
fpram devidos, a legalização das obras
construção de um prédio o terreno
de sua propriedade cio cedente situado no local acima indiaado e que recebeu a numeração para 182 com apenas 0,50m (cinqüenta centímetros) de
afastamento do futuro alinhamento do
logradouro estabelecido pelo aludido
projeto aprovado n.0 3.031, obrigando-se, entretanto, ,o proprie f,ário cedente, por si, seu? herdeiros e eventuais sucessores, a cumprir as sekuinteg
obrigações: Primeira: Dar ao • prédio
ora legalizado o afastr - nto legal
obrigatório de 3,00m (três metros), em
relação ao I10-0 alinhamento para o
logradouro, determinado pelo projeto
aprovado n.0 3.034 quando a Prefeitura do Distrito Federal e exigir para
execuello do referido projete aprovado, independentemente de qualauer
ónus para a Prefeitura do Distrito
Federal e de interpelação‘ j adietai ou
extra-judicial. — Segunda; A not/ficação para que o proprietário-signatário, cumpra a obrigação acima, será
feita por edital publicado no "Diário
Oficial" ou notificação pessoal fe:ta
peio Departamento competente da
Departamento competente da Freteitura do Distrito Federe] com seis (61
meses de prazo para o seu atendimento, e. na falta de cumprimento
dessa obrigação, a Prefeitura do Distrito Federal imperá ao propriete riosieuatário. a multa de Cr$ 1:)0f).2^
(um mil cruzeiros/ por dia de exee,so
do prazo concedido, também puniada por edital e paga por n vencido,
indepencientemente de qualquer iin,erpelaçfio judi7ia -- Terceira: As muita3 si...r.o aplicadas administrativanrcete e cagas mensalmente até o dia
15 de cada mês imediato ao vençam,
e, na falta do seu pagamento, as alesmes multas serão cobre.ti s' judi noamente, pela forma executiva, coaferme dispõe o artigo primeiro. paraernfo único, do Decreto-lei n.° 960 de 17
de dezembro de 1938. — Quarta No
caso de arrendamento ou de simules
locação do prédio, o proprietáriasignatário se obriga a incl ir nos ,,epe^tivos contratos, condições que asse 'arem
rem a sua desocupe — a fim de
neo ser criado qualq uer obstáculo a
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Prefeitura do Distrito Federal, no ca- mento, Engenheiro civil, Doutor Lauso de serem obrigados a desocupá-lo, ro Dantas Leite, ainda o interessado,
em conseqüência do que o presente testemunhmas e por mim, Otto Geraltêrmo estabelecido, pondo desde já a do dos Santos, Oficial administrativo
mesma Prefeitura do Distrito Federal, classe L, matricula n.° 31.747, da Sea salvo de quaisquer dúvidas ou con- cretaria Geral de Viação e Obras em
testações futuras. — Quinta: — O exercício nêste Departamento, que o
proprietário signatário se comprome- escrevi, por haver sido designado para
te, outrossim, a respeitar integralmen- êsse fim. Pagou pela Guia número
te todos os compromissos assumidas no 49-52.263, datada de 1. 0 de fevereiro
presente têrmo não lhe cabendo plei- de 1951, a importância de Cr$ -.00,00
tear .qualquer indenização da Prefei- (cem cruzeiros), relativa a taxa detura do Distrito Federal, nem inten- vida, pela assinatura dêste têrmo. Vai
tar qualquer procedimento contra es- o presente térmo selado com um sélo
ta, em Juízo ou fora dêle, relativamen- da Prefeitura da Distrito Fede
i/fa1, no
te ao estabelecido. — Sexta: — Êrte valor de quatro cruzeiros (Cr 4,00) e
têrmo só terá validade, após o.resoec- um sêlo Hospitalar, no valo de Cr$
tivo registro no Tribunal de Contas 2,00 (dois cruzeiros). Foi exibida néste
do Distrito Federal, ficando acordado ato pelo Sr. José Rial Pose, a carteique nenhuma indenização caberá ao ra de identidade modélo 19, expedida
cedente, no caso de sua imougna.ção pelo Serviço de Registro de E.s.tranpor aquêle egrégio Tribunal. — E, geiros, sob o n.° 271.789 e a certão
para firmeza de que acima ficou con- do seu casamento com a Sra. Genaide
vencionado, em face dos despachos e Teste Rialdo Pose, celebrado na 8•a
mais atos constantes do processo ad- Circunscrição do Registro Civç' em 12
ministrativo n.° 7.416.602 de 1949, la- de dezembro de 1949. às fls. 49. do
vrou-se o presente- têrmo, para nue livro 104 pelo regime da p oriunhã.a de
produza todos os efeitos legais, o qual. bens. — Foi a presentada por Dona
depois de lido e achado c —forme. ao- Genaide Teete Ria"' Pose, a carteira
rante o interessado e t estemunha-, é de identidade eaned icla nein Triste—to
assinado pelo Diretor déste De para- Felix Pacheco. ,ob o n.° 539.673. As-
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Segurança Nacional
COLETÂNEA DE LEIS

PREÇO CR$ 10,00
VEN DA:
Sução cie vendas: Avenida Rodrignes Alves-, 1

Agência 1: Ministério da Fazenda
Agência- II: Pretório
ettende-se a pedidos pelo Serviço de Reenibólso Postal

ATMOSFERA
Do

Medor dos fdificios e lo'cois de Trabalho
JORGE BANDEIRA DE MELO

PREÇO: CR$ 30,00

A VENDA
Seção de Vendas: Av., Rodrigues Alves, 1
Agência 1: -- Ministério da Fazenda
Pretório
Agência :
atenae-se a pedidos

pelo Serviço de Reemb8lso Postal
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sinado -sobre selos nos. valores acima
declarados e inutilizados na forma aa
lei. Otto Geraldo dos Santos, e, em
seguida, as assinaturas de: Lauro Dantas Leite, Diretor; José Rial Pose e
Genaide Teste Rial Pose. Como testemunhas: Eanídio Targueta e Seinetião Crestane". — E, por ser o que
consta do mencionado têrmo, laveada
e assinado às páginas números 12
verso, 13, 13 verso e 14, do livro próprio número 11 (onze), ou, Luiz de
Oliveira Nogueira, Escriturário :etcrência "D", matricula 'n.° 44.762, da
Secretaria Geral de Viação e 0...ers
em exercício nêste Departamento, dactilografei a presente cópia em cinco
vias, que date e assino. — Serviçe de
Correspondência, em 5 cio abril de 1P51.
— Luiz de Oliveira NoDzieira — Teeeriturário — Matricula 44.762. Cecifere: Otto Geraldo dos Santos —
Oficial administrativo, classe L —
Matrícula n.° 31.747. — Está conforme: Francisco Mattos Montani —
Chefe do 7-EU 1. — Matrícula número 4.205. — Visto. — Lauro Danta.v
Leite — Diretor do DEU.

RENDAS MUNICIPA:IS
SECRE AHIA GERAL
DE FINANÇAS

Departar:onto le Rendas
Diversas,

RENDA COBRADA PELO 2-RD
Arrecadada pelo DTS
Dia 3 de abril de 1951
Cr$
— Impôsto de
13777.372,00
Transmissão
9 0 - 02 — Decreto-lei
73.615,2e
n. 9.777
22-01 — Impôsto
30,00
lei 308-48
26-04 — Taxa de Ser34,70
viços Municipais
225,40
37-04 — Juros
50-04 — Contribuição
942,50
de calçamento
257,20
26-04 — Adicionais
852.577.0G
Total
(57 documentos na importância de
oitocentos e cinqüenta e dois mil quinhentos e sete cruzeiros)
SECRETARIA GERAL
DE SAÚDE E ASSISTÉNUA

Sermo et. Jontrõle da.Ftenaa
RENDA ARRECADADA
Dia 3 de abril de 1951
Cr8
26 — Taxa de Servi501,00
ços Municipais
34 — Rendas Diversas
de Serviços Munici13.769,90
pais
49 — Juros de Mora e
8.566.60
Multas
36.(10
50 — Eventual
15.872,60
Total
Foram emitidos 36 documentos na
Importância de quinze mil oitocentos
e setenta e dois cruzeiros e sessenta
centavos.
Dia 4‘
Cr$
26 — Taxa de Servi67,5e
ços Municipais
34 — Rendas Diversas
de Serviços Munici675,00
pais
49 — Juros de Mora e
1.534,00
Multas
315.20
5 0 — Eventual
2.592,70
Total
Foram emitidos 18 documentos na
importância de dois mil quinhentos e
noventa e dois cruzeiros e setenta ce n
-tavos.

3592 Segunda-feira

SECRETARIA GERAL
DE ADMINISTRAÇÃO
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EDITAL N.° 38

Serviço de Seleção

O Departamento do Pessoal faz ciente ao servidor Maria Coelho da Sil-

va Alves — Matricula n.0 3.802 —
Office' P.dministrativo — Classe J —
que deverá comparecer em sua sede à
Avenida Graça Aranha número 416 —
EDITAL N. 22
4.° andar — Sala 416 a fim de justificar sua ausência do serviço nos VerCONCURSO PARA GUARDA VIDA
mos do artigo 246 do decreto-lei núProrrogação de prazo para
mero 3.770, de 28 de outubro de 1951.
inscrições
(Proc. ne 1.049.325-50).
O Chefe do Serviço de Seleção co- Em 26 de março de 1951. — malson
munica aos interessados que foi pror- Fraga. Chefe do 8 PS.
rogado o prazo para o recebimento
de inscrições para o Concurso de
Guarda-Vida a que se refere a InsEDITAL N.° 39
trução Especial n. 8-50, por tilais dez
dias, ate o dia 14 do corrente, de O wepartamento do Pesoal faz cienvende as inscrições serem feitas no te ao servidor Leticia Figueira da SilServiço dG Seleção, sito na- Avenida va, matricula mimei o 32 955, ProfeeAntónio Carlos, 201, 9.° andar, sala sor de Curso Primário, que deverá
05, das 12 às 17 horas diàriamente, comparecer em sua sede à Avenida
exceto aos sábados que será de 9,30 Graça Aranha número 416 — 4.0 anàs 11,30; horas.
dar — Sala 416, a fim de justnicar
do
Distrito Federal, 5 de abril de 1951. sua ausência do serviço nos otermos
— Frederico Danin da Gama e Abreu artigo 246 do decreto lei n. 3.770 'de
28 de outubro de 1941.
— Chefe do Serviço de Seleção.
(Processo na 1.043.274-50).
Em 26 de março de 1951. — Nelson
Fraga. Chefe do 8 PS.
EDITAL N. 23
4-PS.

Concurso para Guardas-Vidas

O Chefe do Seredço ele Seleção, nos

termos ao artigo 5. da Lei n. 516,
de 9 de novembro de 195U, convida
os candidatos abaixo discriminados,
inscritos "ex-officio" no Concurso
para Guardas-Vidas:
zNeupolo de Andrade Muniz
José Euclides de Araújo
Nicanor de Almeida
Fábio Calheiros Vanderlei
Amaro de Sousa Azevedo, e
Salustino Alves da Silva,
a comparecerem até o dia 14 do corrente mês, ao Serviço de Seleção, situado à avenida Presidente Antônio
Carlos -ri. 201, nono andar, a fim
de completarem suas inscrições, assim como todos aqueles que -estejam
exercendo, interinaniinte, o citado
cargo, sob pena de incorrerem na
penalidade iroposta peloe§ 3. do artigo 20 do Decreto-lei 3-170, de 28
de outubro de 1941.
Em 6 de abril de 1951. — Frederico
Danin da Gama Abreu — Chefe do
Serviço de Seleção.

EDITAL N.° 40
O "Departamento do Pessoal comunica a quem interessar possa, que se
habilitou ao recebimento do mês de
funeral nos termos do artigo 173 do
Estatuto, Hildebrando Correia de
Melo, em virtude do falecimento da
ex-servidor Francisco de sousa, matricula número 9.466 ocorrido em 26 de
maio de 1950, cujo estado civil indicado na certidão de óbito é o de sol_)
teiro.
( Proc n.° 1 . 023 .300 -50),
Em 26 . de março de 1:951. — Nelson Fraga, Chefe do 8 PS.

EDITAL N. 41
"O Departamento do Pessoal faz
ciente ao servidor Gustavo Sartone,
matricula n. 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
termos do artigo 246 do decreto-lei número 3.770, de 28 de outubro de 1941."
(Proc. n. 1.035145-50).
Serviço de Informações
Em 30 de março de 1951. — Nelson
France Chefe do 8 PS.
EDITAL N. 36
—
"O Departamento do Pessoal comuEDITAL
N. 42
nica a quem interessar possa, que se
habilitou ao recebimento do mês de
.uepartamento
do Pessoal faz
"O
funeral nos termos do artigo 173 do ciente ao servidor Euclides Inácio SilEstatuto, Marlene Ferreira Leiroz, erei va, matrícula n. 8.341, Artífice, que
virtude do falecimento do ex-servidor deverá comparecer em sua sede à AveAntenor José de Santana, matricula nida Graça Aranha 416, 4.° andar, sa16.844, ocorrido em 23 de maio de
416, a fim de justificar sua ausên1950, cujo estado civil indicado na cer- la
cia do serviço nos termos do artigo 246
tidão de óbito é o de viúvo" (Proc. do decreto-lei ri. 3.770, de 28 de outun. 1.044.907-50)
bro de 1941." (Processo n. 1.049.327Em 13 de março de 1951. — Nelson 1950) .
Em 30 de março de 1951. — Nelson
Braga, Chefe do 8-PS.
Fraga, Chefe do 8 PS.
EDITAL N. 39
de 1941" (Proc. n. 1.049.552-51')
"O Departamento do Pessoal faz
ciente ao servidor Sebastião Alves da
Silva, matrícula a. 19.091, Trabalhador de Limpeza Urbana padrão D, que
deverá comparecer em sua sede à
Avenida Graça Aranha n. 416, 4.° andar, sala 416, a fim de justificar sua
ausência do serviço nos termos do
art. 246 do Decreto-lei ri. 3.770, de 28
de outubro de .1941" (Proc. número
1.059.299-50)
Em 14 de março de 1951. — Nelson
Braga, Chefe do 8-Pa.

Para atender à Requisição et.° 28
do Departamento de Assistência ao
Servidor.
Colgadura
Espécie do material
"Kodack".
EDITAL N. 44
Prazo de entrega — 10 dias.
Local de entrega — Avenida Eras"O Departamento do Pessoal comunica a quem interessar possa, que ee mo Braga, 277 -5.° andar, sala 510.
habilitou ao recebimento do mês de
NOTA
funeral nos termos do artigo 173 do
As
especificações
referentes ao forEstatuto, Nelson de Sousa, em virtude
do falecimento do ex-servidor João Nu- necimento do material de que trata
nes da Rocha, matrícula n. 43.367, o presente edital, constarão de avulocorrido em 17 de outubro de 1950, sos que, de acôrdo com o Decretocujo estado civil indicado na certidão lei n.° 1.705, de 27 de outubro de 1939,
de óbito é o de solteiro." (Prce. nú- serão distribuídos na sede desta Comissão, onde serão prestados, outrosmero 1 . 050 . 980-50) .
sim, quaisquer esclarecimentos necesEm 30 de março de 1951. — Nelson sários.
Fraga, Che fe do 8 PS.
D eacórdo com o disposto no artigo 37 do Decreto-lei n.° 1.402, de
1 5 de Julho de 1939, às empresas ou
EDITAL N. 45
i institileções sindicalizadas, é assegurada preferência em igualdade de
"o ieepartamento do Pessoal faz condições.
ciente ao servidor Milton de Resende
Tendo em vista a Resolução n.° 28,
Viegas, matricula n. 34.796, Prático de 30 de novembro de 1949, do
de Laboratório, que deverá comparecer lentíssimo Senhor Prefeito, será dade
em sua sede à Avenida Graça Aranha preferência em igualdade de condinúmero 416, 4.° andar, sala 416, a fim ções tecnológicas e de preços aos prode justificar sua ausência do serviço dutos da indústria nacional.
Em 5 de abril de 1951. — Mario de
nos termos do artigo 246 do decretolei n. 3.770, de 28 de outubro de 1941." Brito Figueiredo, Membro da ACM.
(Proc. ri. 1.057.685-50).
Em 30 de março de 1951. — Nelson
CONCORRÊNCIA ADMINISFraga, chefe do 8 PS.
TIVA N.° 43
GRUPO /2
Comissão de Aquisição
Torno público que às- 13 horas do
de- Material
dia 12 de abril do corre-ate ano, serão recebidas nesta Comissão, à Avenida Graça Aranha, 416 - 2.° andar,
CONCORRÊNCIA ADMINISSala 222, propostas para o forneciTIVA N.° 41
mento do material a que se refere
GRUPO 12
êste edital, observando-se o que preTorno público que às e3 horas do ceituam os artigos 18 e suas alíneas,
dia 12 de abril do corrente ano, se- e 19 do Decreto ri.° 9.149, de 2 de
rão reeebidas nesta Comissão, à Ave- fevereiro de 1948.
Para atender à Requisição re° 28
nida Graça Aranha, 416 -2.° andar,
Sala 222, propostas para o forneci- do Departamento de Assistência ao
mento do material a que se refere Servidor.
Espécie do material — Armário de
este edital, observando-se o que preceituam os artigos "18 e suas alíneas, madeira para livros.
e 19 da Decrete re° 9.149, de 2 de Prazo de entrega — Declarar na
proposta.
fevereiro de 1948.
— Avenida ErasPara atender à Requisição n.° 25 --Local de entrega
do Departamento de Assistência ao mo Braga, 277 - 5. 0 andar, sala 510.
Servidor."
NOTA
Espécie do material — Armário
As especificações wefcrentes ao forguarda-roupa.
Prazo de entrega — Declarar na necimento do material de que trata
proposta.
o presente edital, constarão de avulLocal de entrega — Avenida Eras- sos que, de acórdo com o Decretolei n.° 1.705, de 27 de outubro de 1929,
mo Braga, 277 - 5.° andar, sala 510.
serão distribuídos na sede desta CoNOTA
missão, onde serão prestados, outrosAs especificações referentes ao for- sim, quaisquer esclarecimentos necesnecimento do material de que trata sários.
D eactirdo com o disposto no aro presente edital, constarão de avulsos que, de acôrdo com o Decreto- tigo 37 cio Decreto-lei n.° 1.402, de
5
de julho de 1939, às empresas ou
lei n.° 1.705, de 27 de outubro de 1939,
serão distribuídos na sede desta Co- Instituições sindicalizadas, é assegumissão, onde serão prestados, outros- rada preferencia em igualdade de
sim, quaisquer esclarecimentos neces- condições.
Tendo em víeis:: a Resolução n.° 28,
sários.
De acôrde com o disposto no ar- de 30 de novembro de 1949, 'do Excelentíssimo
Senhor Prefeito, será dada
tigo- 37 do Decreto-lei ri.° 1.402, de
5 de julho de 1939, às empresas ou preferência em igualda-- ; de condiinstituições sindicalizadas, é assegu- ções tecnológicas e de preços aos prorada preferência em igualdade de dutos da indústria nacional.
Em 5 des abril de 1951. — Mario de
condições.
Tendo em vista a Resolução n.° 28, Brito Figueiredo, Membro da ACM.
de 30 de novembro de 1949, do Excelentíssimo Senhor Prefeito, será dada
CONCORRÊNCIA
preferência em igualdade de condiADMINISTRATIVA N. 44
ções tecnológicas e de p eneis aos pro'GRUPO 16
dutos da indústria nacional.
Em 5 de abril de 1951. — Mario de Torno público que às 13 horas do
Brito Figueiredo, Membro da ACM.
dia 11 de abril do corrente ano, serão
recebidas nesta Comissão, à Avenida
Graça Aranha, 416, 2.° andar, sala 222
CONCORRÊNCIA AD1VIINIS..
propostas para o fornecimento do maTIVA N.° 42
terial a que se refere este edital, obGRUPO 6
servando-se o que preceituam os arTorno público que às 13 horas do tigos 18 e suas alíneas, e 19 do De-.
dia 12 de abril do corrente ano, se- ereto ri. 9.149, de ecle fevereiro de
rão recebidas nesta Comissão, à Ave- 1948.
nida Graça Aranha, 416 - 2.° andar, Para atender à requisição n. 5 do
Sala 22,2, propostas para o forneci- Departamento do Pessoal.
mento do /reteria'', a que se "'refere
Espécie do material: Envelopes
este eãital, observe:eido-se eo que pre- para pagamento, com janela.
ceituem os. artigos -18 e suas alíneas, Prazo de entrega: 10 dias.
lã'dd Decreço n.° 9.1e9, de 2 t1e Local de entrega: Avenida Graça
Otreirce de 1948.
ekranna, 416, sub-solo.

EDITAIS E AVISOS

Departamento do Pessoal

e —

EDITAL N. 43
"O Departamento do Pessoal comunica a quem interessar possa, que se
habilitou ao recebimento do mês de
funeral nos termos do artigo 173 do
Estatuto, Jerônimo Máximo Nogueira
Penido, em virtude do falecimento do
ex-servidor Palmira Maciel Viana, matrícula ri. 40.267, ocorrido em 27 de
julho de 1950, cujo estado civil indicado na certidão de óbito é o de solteira." (Processo n. 1.045.418-50er.
Em. 30 de março de 1951. — Nelson
Fraga, Chefe do 9 PS.
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Nota: As especificações referentes
ao fornecimento do material de que
trata o presente edital, constarão de
trata o presente edital, constarão de
avulsos que, de acerdo cem o Decretolei n. 1.705, de 27 de outubro de
1939, serão distribuídos na sede desta
Comissão, onde serão prestados, outrossim, quaisquer esclarecimentos
necessários.
De acórdo com o disposto no art.
37 do Decreto-lei n. 1.402, de 5 de
julho de 1939, às emprêsas ou instituições sindi eeliudase é assegurada
preferência era igualdade de eendições.
Tendo em vista a resolução n. 28,
de 30 de novembro ele 111 •19, do Excelentíssimo. Sr. Prefeito, será dada
preferência em igualdade de condições tecnológicas e de preeos aos produtos da indeletria nacional
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Abril dea1951 3593

De acôrdo com a autorização do
CONCORRÊNCIA N.° 4-SOE
Exmo. Sr. Prefeito de 31 de março
do corrente ano, no oficio n. 173-S.
Requisição: Preços válidos de 1 dc
E. G . — Processo n. 3 . 001. 294, acha- maio
à 31 de agõsto de 1951.
se
aberta
concorrência
pública
para
De partamento de Educação
Espécie
do Material: Vestuários.
execução-das
obras
de
construção
de
Complementar
casa de servente, no local acima in- Torno público, que no dia 13 de
dicado.
abril de 1951, às 13 horas, na sede
3-E.C. •
desta Comissão, à Av. Almirante
As propostas deverão ser entregues Barroso,
91, 5.0 andar, salas 517-519.
no dia 30 de abril de 1951, às 14,30
EDITAL N. 3
realizada a presente concorrênhoras, na sede do Departamento de será
cia para fornecimento do . material
Srs. Professeres de Música e Can- Prédios e Aparelhamentos Escolares, acima _mencionado, devendo os Seà Avenida Nilo Peanha n. 23 — 6.° nhores interessados obedecer às conto Crecdnico:
andar — sala 620.
dições esteleelzeidas no edital afieaComuna:o- y es que na próxima quinDe conformidade com as disposições do na p ertaria desta Comissão.
ta-letra,. 12 do corrente, às 9 horas,
realizaiase-á a reunião do -Centro de do artigo 1.0 , parágeafo 1.0, n. IV, do —Rio de ,T eneiro, 5 de abril de 195!
Joaq, :, 1 Faria Gois Fino — Preeirtudos -e leeequisas Artistico-Musi- De-cerero-lei a. 1.705, de 27 de outucais", no Centro de Recreação e Cul- ero de 1939, as bases técnicas e espe- sidente da ECM. Mate. 3.135.
ci el-e.eões relativas à concorrência
tura — Praça Cardeal Arcoverde, Co- aberta, constam
de avulsos devidapacabana, obedecendo à seguinte or- mente
CONCORRÊNCIA N.° 5 — SGE
aprovados, que fazem parte indem:
tegrante
do
presente
edital
e
que
se
a) — Comentários zebre a História
Requisição: -Prelos válidos de 1 d n
à disposição dos interessados
CONCORRÊNCIA
da - Música ilustrados por discos or- acham
local acima .indicado, onde serão maio à el. de aeósto de 1951.
ADMINISTRATIVA N. 45
ganizados pela Academia de Música no
preetados outros esclarecimentos jul- Espécie do Material: Elétrico.
de Berlim;
Torno público, que no dia 13 de
GRUPO 12
b) — leitura à primeira vista de gados necessários.
abril „de 1951, às 13 horas, na seee
Rio de Janeiro, 4 de abril de 1951. desta Comissão, à Av. Almirante
"Joanina", letra de Silvio Salema,
Torno público que às 13 horas do música de Si lva Novo;
— Hélio Alves de, Brito — matricula Eerrose. 91, 5.° andar, salas 517-519.
dia 13 de abril do corrente ano, serão c) — ensaio do Orfeão dos Proles- n. 755., Presidente da Comissão de corá
realizada a presente concorrarecebidas nesta Comissão, à Avenida serres da Prefeitura do Distrito Fede- Concorrências.
eia para fornecimento do material
Graça Aranha, 416, 2.° andar, sala ral com as seeeintes músicas: e
mima
mencionado, devendo os Se222, propostas para o fornecimento do "Hino ao Trabalho, letra de Jose
nhores interessados obedecer às conmaterial- a que se refere *este edital, Rangel, ri-nestes, de Duque Bicalho,
Comissão de Aouisição
dieões estabeleeidas no edital afixaobservando-se o que preceituam os arranjo de II. Ville-Lolcos,Oraceo",
do na portaria desta Comissão.
de Material
artigos 18 e suas arneas, e 19 do De- /etre de Perire Anchleta, música de F.
R i o de Janeiro, 5 de abril de 1951
creto n. 9.149, de 2 de fevereiro de Oleara, "Lern.ent p". de Homero Bar— Joaquim Faria Gois Filho — PreEDITAL N. 7
. 1948.
reto e "Ptria", de H. Villa-Lobos.
sidente da ECM. Mate. 3.135.
Para atender à requisição n. e9 do
Federal. 7 de abril de 1951,
Pelo presente edital, ficam as firDep artamento de Asisstência ao Ser- —Distrito
Sf- 7 7 , :0 ." -il ma Gareão Ripeiro, Chemas abaixo discriminadas, convidaeido:.
fe do 2-E.C. — matricula n. 3.151.
CONCORRÊNCIA N.° 6-5GE
das a comparecerem a esta Comissão,
Espécie do material: Armário de
sita à Avenida Almirante Barroso n.
ferro para consultório medico, de ..
91. 5.° andar, para regularizarem suas Requisieão: Preços válidos de 1 de
0,70 x 0,40.
Denart , r.-.ento de Prédios •
faturas, as quais se encontrara im- maio a 31 de agõsto de 1551.
Prazo de entrega: 10 dias.
e
EeNvaris
pedidas de processamento.
Espécie do Material: "Asseio e
Local de entrega: Avenida Graça
Limneza".
Aranha, 416, 1.0 andar.
Firmas:
EDITAL
N.
5
Nota: As especificações referentes
Torno público, que no dia 13 -de
Comaanhia Brasileira de Vidros — abril
ao fornecimento do material de que
de 1951, às 13 horas, na sede
'
correorrefavere
PÚRLICA
N.°
2
Cia.
Química
Distribuidora
Carlos
de
avulsos que, de acôrdo cone o DecretoComissão, à Av. Almirenre
lei c. 1.705, de 27 de outubro de Concorre.ncia Pública n. 2, para Brito — Ferreira Agostinho & Cia. — desta
Barroso, 91, 5. 0
salas 517-512.
1939, serão distribuídos na sede desta execução das obras de construção de Ferreira Filho & Cia, Ltda. — La- será realizada aandar,
presente concorrênboratórios
Sanitas
do
.
Brasil
S.
A.
Comissão, onde serão prestados, ougalereo para as instalações sanicia para fornecimento do mate-ai
trossim, quaisquer esclarecimentos t - rias, conservação e instalação de — Laboratórios Grose S. A. — Mara- acima
mencionado, devendo os Sene
.
necessários.
Reereeentações
Comissões
Consiede recreação no Parque narees Ltda. — e Rodrigues DAI- nhores interessados obedecer às conDe adir: do .com o disposto no art. e-enrolhes
Maurício Card.
situado nos terredições estabeleeidas no edital afaneCome.rcio e Indústria S. A.
37 do Decreto-lei n. 1.402, de 5 de nos da Escolapeo,
Rio Grande do Sul, à rneida
na prterria desta Comissão.
Distrito Federal, 6 de abril de 1951. doRio
julho de 1939, às emprêsas ou insti- Rua Ana Leonidia, s. n.
de Janeiro, 5 de abril de 1051
tuições sindicalizadas, é assegurada De acene° com a autorização do Sr. Agrivino de Sousa do Prado, Oficial — Joaquim
Faria . Gois Filho — Prepreferência em i g ualdade de condi- Prefeito de 21 de março do corrente Administrativo, classe N — matri- sidente da ECM.
Mate. 3.125.
cula
n.
22.511.
ções.
ano, no oficio n. 174-S.E.G. — ProTendo em vista a resolução n. 28, cesso V. -3.001.325,
aberta
de 30 de. novembro de 1949, do Exce- concorrelrecia públicaacha-se
para execução
CONCORRÊNCIA N. 0 101
CONCORRÊNCIA N.° 2 — SOE.
lentíssimo Sr. Prefeito, será dada das obras de construcão de um galpreferência em igualdade de condi- pão para as instalações sanitárias,
n. 0 1 da E. N. C. D.
ções tecnológicas o de preços aos pro- coneeeva'ão e in: taleeeio de aparelhos
Reouisição: Preços válidos de 1 de Requisição:
Espécie do Material: Aparelho eledutos da indústria nacional.
maio
à
31
de
agesto
de
1951.
de rcreação cio Panes Maurício Cartro-acústica marca Philips.
Espécie do Material: Vidros.
doso, sit-ado no local acima indicado.
Torno .público, que no dia 13 de Torno público, ' que no dia 12 de
Serviço de informaçõez
' As nrn-estas devereo ser entregues abril de 1951, às 13 horas, na sede abril de 1951, às 13 horas, na sc.:1:
no d ie 20 de abr il de 1951, às 15,00 desta Comissão, à Av, Almirante desta Comissão, à Av. Almirante
EDITAL N. 46
horas, na sede do Departamento de Barroso, 91, 5.° andar, salas 517-519, Barroso, 91, 5.0 andar, salas 517-519,
realizada a presente concoridne A parel hamentos Escolares,
realizada a presente concorrên- será
O Departamento do Pessoal comu- Préeios
cia para fornecimento do meterei]
Avenida Nilo Fr ee nua n. 23 — 6.0 será
cia
para
fornecimento
do
material
nica a quem interessar possa, que se à
— 'sala (190.
acima mencionado, devendo os Se- acima mencionado, devendo os Sehabilitou ao recebimento do mês de ar-lDearcor-gni:
mie-1e_ com as disposi- nhores interessados obedecer às con- nhores - interessados obedecer às confuneral nos têrmos do artigo 185, do eões
do
arti
eo Lo, nere erafo 1 e. o. IV, dições estabeleeidas no edital afixa- dições estabelecidas no editei afieaEstatuto, Durvalina Batista Rocha, do Decreto-lei
do na portaria desta Comissão.
n. 1.705, de 27 de ou- do na portaria desta Comissão.
em 'virtude do falecimento do ex- tubro de 1939, as
Rio de Janeiro, 5 de abril de 1951
bases
técnicas
e
esRio
de
Janeiro,
5
de
abril
de
1951
servidor Manuel Soares, matricula n. ecificações relativas à concorrência —
— Joaquim Faria Gois Filho — PreJoaquim Faria Gois Filho — Pre- sidente
12.732, ocorrido em três de dezembro aberta,
da BOM. Mate. 3.135.
constam de avulsos devidade 1950, cujo estado civil indicado na
aprovados, que fe rrem parte sidrte da ECM. Mate. 3.135.
certidão de óbito é o de viúvo. (Pro- inrente
teg rante do rresente edital e que
cesso n. 1.066.617-50).
e CONCORRÊNCIA N. o 102
se acham à disposição dos interesCONCORRÊNCIA N.° 3 — SOE
Em 7 de abril de 1951. — Nélson sados
no local já Ind i cado, onde serão
Fraca. Chefe do 8-PS.
erestados outros esclarecimentos jul- Requisição: Preços válidos de 1 de Requisição: n.° 1 da E. N. C. D.
gados necesse rios.
Espécie do Material: Mesa de imà 31 de agôsto de 1951.
Rio de Janeiro. 4 de abril de 1951. maio
búia equipada com. aparelho dupliEspécie do Material: Copa e co- cador
EDITAL N. 4e
— Prnio Alves de Brito — matrícula zinha.
"Print-Fie".
O Departamento do Pessoal cornu- n. 755, Presidente da Comissão de Torno público, que no dia 13 de Torno público, que no dia 13 de
nica a quem interessar possa, que se' Concorrências.
abril de 1951, às 13 horas, na sede abril de 1951, às 13 horas, na sede
habilitou ao recebimento do mês de
desta Comissão, à Av. Almirante desta Comissão, à Av. Almirante
funeral, nos têrmos do artigo 173 do
EDITAL N. 6
Barroso, 91, 5.° andar, Salas 517-519, Penoso, 91, 5. 0 andar, salas 517-519,
Estatuto Moisés da Costa Pinto em
será realizada a presente concorrên- será realizada a presente concorrênCONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 3
virtude do falecimento 'do ex-servicia para fornecimento do material cia para fornecimento do material
dor Cecília Zulmira de Almeida, maConcorrência Pública para execu- acima mencionado, devendo os Semencionado, devendo os Setricule n. 19.438, ocorrido em 31 de ção das obras de construção de casa nhores interessados obedecer às con- acima
nhores interessados obedecer às conJulho de 1950, cu jo estado civil indi- de servente na escola situada era Dei dições estabelecidas no edital efixa- dições
estabeleeides no edital afixacado na certidão de óbito é o de viúva Castilho, entre as Ruas 4 e 10 do lo- do na portaria desta Comissece
do na portaria desta Comissão.
(Processo ri. 1.039.342-50).
tertmento aprovado sob o n. 6.769, Rio de Janeiro, 5 de abril de 1951 Rio de Janeiro, 5 de abril de 1951
Em 7 de abril de 1951. — Nélson com acesso pela Avenida 29 de Outu- — Joaquim Faria Gois Filho — Pre- — Joaquim Faria Gois Filho — PreFraga., Chefe do 8-PS,
bro,
sidente da ECM. Maar. 3.135.
sidente da ECM. Mate. 3.135.
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Abril de 1951

de impôsto de transmissão na
forma abaixo; - Doutor Eduardo Jara, importância de Cr$ 2.500,00 apurado bito
importância de Cr$ 6,00 apurado
Juiz de Direito em exercício na Pri- no processo acima referido.
Em 2 de abril de 1951. - Henrique no processo acima referido.
meira Vara da Fazenda Pública, nesEm 2 de abril de 1951. - Henrique
ta capital. - Mando: - ao oficial de Octavio C. Ferreira, Chefe do 1. R.
Octavio C. _Ferreira, Chefe do 1. R.
Justiça, que, em seu cumprimento, D. - Matrícula "n.o 2.244.
Superintendência
D. - Matticula n.° 2.244,
Notifique - Antônio Gonçalves Coêdo Financiamento Urbanístico lho, encontrado à Travessa Manieta
EDITAL
N.°
566
EDITAL N. 573
Gabinete do Superintendente n. 6, e os demais ocupantes do referido imóvel, si houver, para ciência de ' Guia n.o 4.503.506-51 - Rua FiGula n. 4.503.505-51 -• Rua Fi"JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA que deverão desocupar o prédio cita- gueiredo Magalhães n.° 70.
•
gueiredo Magalhães n. 70.
do,
dentro
de
90
dias,
tudo
na
conFica cientificado o Sr. Gesze1 LeiFica cientificado o Sr. Valdemar
VARA DA FAZENDA PUBLICA
formidade de uma petição despachada, lenbawn.
Fonseca, que deverá efetuar dentro do
clistribuida a este cartório, em 7 de noCARTÓRIO DO SEGUNDO OFICIO
Que deverá efetuar, dentro no prade 15 dias, o pagamento do seu
vembro de 1949, e seu respectivo des- zo de 15 dias, o pagamento do seu dé- prazo
de impôsto de transmisso,
Edital de citação com o prazo
pacho, em seguida transcrito: - bito de impôsto de transmissão na débito
de Cr$ 6,00, apurado no
de noventa (90) dias, na Orme
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 18 importância de Cr$ 6,00 apurado Importância
processo acima referido.
abaixo
Vara da Fazenda Pública. A Prefei- no processo acima referido.
Em,
2
de
abril
de 1951. - Henrique
do Distrito Federal, por seu adO Doutor Decio Pio Borges de Cas- tura
Em 2 de abril de 1951. - Henrique Otávio C. Ferreira - Chefe do 1-RD,
tro, Juiz em exercício na primeira vogado infra-assinado, nos autos da Octavio C. Ferreira, Chefe do 1. R. matricula n. 2.244.
Vara da Fazenda Pública, nesta Ca- ação de desapropriação que move con- D. - Matrícula n.° 2.244.
tra Antonio Gonçalves Coelho, propital.
EDITAL N.-574
Faz saber aos , que o presente edi- prietário do imóvel situado à Travessa
Guia n. 4.503.496-51 - Rua Fital de citação com o prazo de noven- Marido, n. 26, tendo urgênte necesEDITAL N.° 567
ta (90) dias virem oa dêle tiverem sidade do dito ircével para complegueiredo Magalhães n. 70.
Guia n.° 4.503.508-51 - Rua FiFica cientificado o Sra. Alice Zucont:'imento que por êle fica citado mentação das obras do tunel "Catumcolo Pereira da Costa, que deverá efeo Sr. Antonio Gonçalves Coelho nos bi-Laranjeiras" vem, na forma do ar- gueiredo Magalhães n.° 70.
Fica cientificado o Sr. Gerson Ri- tuar, dentro do prazo de 15 dias, o
têrmos da petição, mandado, certi- tigo 15 do decreto-lei n. 3.355, de 21
dão e despacho a seguir transcritos: de junho de 1941, requerer a V. Exa. beiro da Silva.
pagamento do seu débito de impôsto;
que
se
digne
de
mandar
imiti-lana
Que deverá efetuar, dentro no pra- de transmissão, na importância de Cr$
"Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da
psse
da
referida
propriedade,
com
zo
de
15
dias,
o
pagamento
do
seu
dé1. 8 Vara da Fazenda Pública. I - A
6,00, apurado no processo acima refePrefeitura do Distrito Federal, por seu prévia notificação aos ocupantes para bito de impôsto de transmissão na rido.
advogado abaixo assinado, vem a pre- que o desocupem no prazo de 90 dias, importância de Cr$ 6,00 apurado
Em, 2 de abril de 1951. - Henrique
sença de V. Excia. expôr e, afinal, sob pena de serem dali removidos, de- no processo acima referido.
Otávio C. Ferreira - Chefe do 1-RD,
pois
de
expirado
o
prazo
aludido.
Corequerer o seguinte: - Pelo decreto
Em 2 de abril de 1951. - Henrique matrícula n. 2.244.
8.946, de 1 ide setembro de 1947, fo- mo prova de depósito previsto em lei Octavio C. Ferreira, Chefe do 1. R.
suplicante
junta
a
inclusa
cadera
ram desapropriados os prédios e terD. - Matrícula n.° 2.244.
EDITAL N. 575
renos necessários à execução do pro- neta expedida pelo Banco do Brasil,
jeto n.° 4.255 - Tunel CATUMBI- em 13 de outubro de 1949. Pede DefeGuia
n.
4.503.497-51 - Rua Firimento.
Rio,
7
de
novembro
de
1949
568
EDITAL N.o
LARANJEIRAS. - I/ - Entre os
gueiredo Magalhães n. 70.
imóveis atingidos, se encontra TRA- (aa) Milton José Raulino Müller 4.503.515-51
Rua
FiFica cientificado o Sr. Domingos
Guia n.o
VESSA MARIETA n. 26 - inscrito Advogado inscrição 3.669. - DESPA- gueiredo
Magalhães n.° 70.
de Stef ano, que deverá efetuar, dentro
no Departamento da Renda Imobi- CHO: - J. Sim. E. Jara, - Rio, 8 Fica cientificado
o
Sr.
Vicente
Bardo
prazo de 15 dias, o pagamento do
liária em nome de Antônio Gonçal- de novembro de 1949. O que se cumseu débito de impôsto de transmissão
ves Coelho. III - O referido imóvel pra. Dado e passado nesta Cidade bur.
deverá efetuar, dentro no pra- na importância de Cr$ 6,00, apurado
tem a seguinte descrição: - Casa de do Rio de Janeiro, Capital da Repú- zoQue
de 15 dias, o pagamento do seu dé- no processo acima referido.
madeira, coberta de telhas, conser- blica dos Estados Unidos do Brasil, bito
de impósto de transmissão na
Em, 2 de abril de 1951. - Mário
vação precária, afastada do alinha- aos dez dias do mês de março de mil
Almeida, mata n. 6.387 - Resmento, residencial, constando de 1 sala, novecentos . e cinqüenta. Eu, Sara da importância de Cr$ 6,00 apurado de
1 quarto, cozinha e WC. Dimensões: Luz Soares, escrevente juramentado, no processo acima referido. Henrique pondendo pelo Expediente do 1-RD.'
Em 2 de abril de 1951. - terreno, frente e fundos, 6,inn; la- datilografei. - E eu, Paulo Roquette
do direito e esquerdo do direito e es- Pinto, escrivão, subscrevi. Paulo Ro- Octavio C. Ferreira, Chefe do 1. R.
EDITAL N. 576
quette
Pinto.
Certidão:
CertifiD.
- Matricula n.° 2.244.
querdo 23,65m e 21,25m - respectivaco
e
dou
fé
que
me
dirigi
à
Travessa
Guia
ri.
4.503.5(10-51 - Rua Fimente. Confrontações: - confronta
gueiredo Magalhães n. 70.
pelo lado direito com o n.° 28 de Ma- Manieta n. 26 e ai notifiquei os ocu'EDITAL
N.°
569
Fica cientificado o Sr. Bento Marnoel Rodrigues; confronta pelo 'lado pantaa do prédio, sito à .travessa e núGuia n.° 4.503.510-51 - Rua Fi- tins Pereira de Lemos, que deverá
esquerdo com o n.° 24 de Maria da mero acima referidos, Dona Maria
Antonio
Rosa
Teixeira,
esposa
do
Sr.
efetuar, dentro do prazo de 1.5 dias,
Conceição Paria: confronta nos fungueiredo Magalhães n. o 70.
o pagamento do seu débito de imdos com o n.° 39-41 da rua Dr. Agra, Gonçalves Coelho que se encontra em
Fica
cientificado
o
Sr.
Nasim
David
pôsto de transmissão na importância
de propriedade de José e Joaquim de Portugal, em local incerto e não sabido, Harari.
de Cr$ 6,00 apurado no processo acima
Sousa Júnior. IV - Não tendo sido e bem assim o Sr. Euclides Joaquim
Que
deverá
efetuar,
dentro
no
prapossível efetuar, administrativamente, de Almeida, locatário da proprietária zo de 15 dias, o pagamento do seu dé- referido.
Dona
Maria
Rosa
Teixeira,
para
desoa desapropriação. a Prefeitura do DisEm, 2 de abril de 1951. - Mário
bito de impôsto de transmissão na
trito Federal, oferecendo pelo dombl- cuparem o imóvel desapfopriado no importância de Cr$ 6,00 apurado de Almeida, matr. n. 6.387 - Resprazo
de
90
dias
a
contar
da
presente
nio pleno do referido imóvel k o preço
pondendo pelo Expediente cio 1-R)).
no processo acima referido.
de Cr$ 21.120,00 (vinte e um mil cen- data, tudo-na forma do mandado suEm 2 de abril de 1951. Henrique
to e vvinte cruzeiros), e tendo obe- pra, e entreguei contra-fé. - Rio de Octavio
C. Ferreira, Chefe do 1. R.
EDITAL N. 577decido ao que estabelece o artigo 13 Janeiro, 31 de março de 1950. (as) - D. -- Matricula
n.° 2.244.
do Decreto-lei n.° 3.365, de 21 de ju- João Paulo Macedo Fragoso - Oficial
Guia
ri.
4.503.495-51 - Rua Fia
nho de 1941, requer a V. Exa, a ci- de Justiça. - DESPACHO: - P. os
gueiredo Magalhães n. 70.
prazo
legal.
Rio,
17
o
editais
com
tação de Antônio Gonçalves Coelho,
EDITAL N.0 570
Fica tientificado o Sr. Arigo'Cailoa
proprietário, domiciliado residente nes- de junho de 1950. - (as.) Elmano
Rossi, que deverá efetuar, '•
Guia n.o 4.503.519-51 - Rua Fi- Werneck
ta Capital, podendo ser encontrado a Cruz. - E para que chegue ao conhedentro do prazo de 15 dias, o paga-j
Rua Travessa Marígta n.° 26, para cimento do interessado ou quem de di- gueiredo Magalhães n.° 70.
do seu débito de impôsto
Fica cientificado o Sr. Frieda Fa- mento
todos os têrmos, até final, da presente reito fôr mandei passar o presente
transmissão, na importância de Cr$,
ação de desapropriação, procedendo- edital caie será afixado no lugar do. ni Wiedemann.
Que deverá efetuar, dentro no pra- 6,00, apurado no processo acima rese para tanto, como de direito fôr. costurne e aublicado.no Diário, da JusV - Havendo urgência em efetivar a tiça. Dado e passado nesta cidade do zo de 15 dias, o pagamento do seu dé- ferido.
Em, 2 de abril de 1951. - Mário
desapropriação, a expropriante deseja Rio de Janeiro, aos quinze (15) dias bito de impósto de transmissão na
Almeida, matr. n. 6.327 - Reza'
depositar o preço máximo legal, que do mês de março do ano de mil nove- importância de Cr$ 6,00 apurado de
pondendo pelo Expediente do 1-RD.
é de 21.120,00 (vinte e um mil cen- centos e cinquenta e um. - Eu, (as) no processo acima referido.
to e vinte cruzeiros), pelo que vem Sara da Luz Soares, escrevente juraEm 2 de abril de 1951. - Henrique
EDITAL N. 579
solicitar a V. Exa. se digne de man- mentado, datilografei. E eu, (as.) - Octavio C. Ferreira, Chefe do 1. R.
dar expedir guia, a fim de, feito o re- Paulo Roquete Pinto, escrivão, subs- D. - Matrícula n.° 2.214.
Guia
n.
4.503.494-51 - Rua Fiferido depósito, gozar da imissão per- crevi. - O Juiz em Eexercicio: - (a)
gueiredo Magalhães n. 70.
mitida pelo parágrafo único do artigo Décio Pio Borges de Castro - Em 4
Fica cientificado o Sr. Ryven Lana
EDITAL N.° 571
15, cientificando-se os ocupantes do de abril de 1951. - Virgínia de Freiger, que deverá efetuar, dentro do
referido imóvel de que está se proces- tas, Almoxarife int. classe G - /nat.
Guia
n.°
4.503.517-51
Rua
Fiprazo de 15 dias, o pagamento do seu
sando a presente ação, bem assim 58.174. - Nair" Inah Perla - Chefe da gueiredo Magalhães n.° 70.
débito de imposto de transmissão, na
da medida pedida neste item. VI - 4--Su - Mat. 32.866.
Fica cientificado o Sr. Lojas Ame- importância de Cr$ 6,00 apurado no
Valendo-se da faculdade contida no
ricanas S. A.
processo acima referido.
parágrafo único do artigo 14, a requeQue deverá efetuar, dentro no praEm, 2 de abril de 1951. - Mário
Departamento de Rendas
rente indica, desde logo, o engenheizo de 15 dias, o pagamento do seu dé- de Almeida, matr. n. 6.387 - Resro civil Dr. Jader Bittencourt, enDiversas
bito de impôsto de transmissão na pondendo pelo Expediente do 1-RD.
contrado, como o requerente, a Rug
importância de Cr$ 90.60 apurado
Debret, '79, 11.° andar, para servir
EDITAL N. 580
no processo acima referido.
Serviço de Contrôle Fiscal
como assistente técnico do perito que
Henrique
Em
2
de
abril
de
1951.
V. :::xcia. houver por bem designar.
Guia n. 4.503.492-51 - Rua Fia
Octapio C. Ferreira, Chefe do 1. R. gueiredo
1 - R• D.
Termos em que P. deferimento. Magalhães n. 70.
Matrícula n.° 2.244.
D.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 1948 Fica cientificado o Sr. Lélio WarzI4
EDITAL N.° 565
.(as.) Milton José Raulino Müller que deverá efetuar, dentro do prazo
EDITAL N.° 572
Advogado Inscrição n. 3.669 - DESde 15 dias, o pagamento do seu déGuia n.° 4.518.255-50 - Rua do
- PACHO: - A. Sim. Designo perito Rússel
Guia n.o 4.503.502-51 - Rua P1- bito de impôsto de transmissão, na
n.° 32, apartamento 302.
PACHO: - A. sim. Designo o dr.
importância de Cr$ 6,00, apurado no
Magalhães n.o 70.
o Dr. Sebastião Fragelli. - Rio, 11 Fica cientificado o Sr. Julius Saha- gueiredo
Fica cientificado o Sr. Huna Wa- processo acima referido.
dc maio de 1948. - (à) Elmano Cruz. ma e outro.
Em, 2 de abril de 1951. - Mário
- Juizo de Direito da 1.° Vara da: Que deverá efetuar, dentro no pra- jntraub.
Que deverá efetuar, dentro no pra- de Almeida, matr. n. 6.387 - ResFazenda Pública. - Cartório do 2° zo de 15 dias, o pagamento do seu déOfício. - Mandado de Notificacão, na bito de irnpôsto de transmissão na zo de 15 dias, o pagamento do seu dê- pondendo pelo Expediente do 1-RD.
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EDITAL N. 582 •
Guia ri. 4.503.323-51 - A-rea encravada do lote n. 3 conforme o P.A.
Fica cientificado o Sr. Luis Raison,
que deverá efetuar, dentro do prazo
de 15 dias, o pagamento do seu débito
do impôsto de transmissão, na Importância de Cr$ 540,00, apurado no processo acima referido.
Em, 3 de abril de 1951. - Mário
,de Almeida, matr. n. 6.387 - Respondendo pelo Expediente do 1-RD.

DIÁRIO OFICIAL (Seção II)
táncia de Cr$ 4.003,00, apurado no
processo acima referido.
Em 3 de abril de 1951. Mário
de Almeida - Matricula n. 6.387
- Responsável pelo Expediente do
1-RD.
EDITAL N. 590
Guia n. 4.502.641-51 -- Rua Hadock Lobo ie.', 191 apartametno 503.
- Fica cientificado a Sra. Maria
Luiza Carneiro de Campas Muller
que deverá efetuar, dentro no prazo
de 15 dias, o pagamento do seu débito de impôsto de transmissão, na
importância de . Cr$ 1.350,00, apurado no processo acima referido.
Em 3 de abril de 1951. - Mário
de Almeida - Matricula n. 6.387
- Responsável pelo Expediente do
1-RD.

mento do seu débito de irripôsto de
transmissão, na importência de ...
Cr$ 60,00 (sessenta cruzeiros), apurado no processo acima referido.
Em 3 de abril de 1951 - Mario de
Almeida - mate. 6.387 - Respondendo pelo Expediente do 1-RD.
EDITAL N. 597 Guia ri. 4.519.939-50 - Rua Itaipu - lote 3 - quadra V.
Fica cientificado a sra. Lesjba Szapiro, que deverá efetuar, dentro do
prazó de 15 dias, o pagamento do
seu débito de impôsto de transmissão,
na importância de Cr$ 32.425,00 (trinta e dois mil quatrocentos e vinte e
cinco cruzeiros), apurado no processo
acima referido.
Em 3 de abril de 1951 -- Mario de
Almeida - mate. 6.387 - Respondendo pelo Expediente do 1-RD.
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EDITAL N. 603
Guia n. 4.501.842-51 - Estrada da
Barra de Guaratiba, lote 7. ._ Fica
cientificado o Sr.. Floriano da Ponte que deverá efetuar, dentro no prazo
de 15 dias, o pgamento do seu débito
de impôsto de transmissão, na importância de Cr$ 1.170,00, apurado no
processo aeala, referido,
Em 5 de abril de 1951. - Mario de
Almeida - Mat. nt. 63.387. Responsável pelo Expediente do 1-RD.

EDITAL N. 583
Guia n. 4.501.672-51 - Rua PaisEDITAL N. 604
sande n. 48, apart. 95.
Gula n. 4.501.843-51 - Estraaa na
Fica cientificado o Sr. Vladimir
Barra da Guaratiba, lote 8. - Fica
Wainer Kauffmann, que deverá efecientificado o Sr. Floriano Ponte, que
tuar, dentro do prazo de 15 dias, o
deverá efetuar, dentro no prazo de
pagamento do seu débito de impeisto
15 dias, o pagamento do seu débito de
de transrpissão, na importância de Cr$
impôsto de transmissão, na importân437,50, apurado no processo acima recia de Cr$ 1.170,00, apurado no proEDITAL N. 591
ferido.
cesso acima referido.
Em, 3 de abril de 1951. - Mário
EDITAL N. 598
Guia
n.
4.543.012-51
Rua
LaEm 5 de abril de 1951. - Mario de
de Almeida, mate. ri. 6.387 - Res- ranjeiras n. 63. - Faca cientificapondendo pelo Expediente do 1-RD. do o Sr. Antônio Alberto Sil que deGuia n. 4.519.913-50 - Rua Ner- Almeida - Mat. n. 63.337. Responsável pelo Expediente do 1-RD.
de Gouveia n. 143 -- ant. 371.
ver; efetuar, dentro no prazo de .15 val
EDITAL N. 584
Ficam cientificados os Srs. Natalino
dias, o pagamento do se udébito de Agostinho Pereira de Sousa e ouGuia n. 4.500.086-51 e- Rua Flack
pessto de transmissão, na impeiEDITAL N. 605
que deverão efetuar, dentro do
entre os ns. 10 e 16,
mia de Cr$ 287,50, apurado no pro- tros
prazo de 15 dias, o pagamento do
Fica cientificado o Sr. Alvaro Bar- cesso acima referido.
Guia
n.4.501.841-51
- Estrada aa
débito de impôsto de transmissão Barra da Guaratiba, lote
bosa, que deverá efetuar, dentro do
9. - Fica
Em 3 de abril de 1951. - Mário seu
na
importância
de
Cr$
80,00
(oitenta
prazo de 15 dias, o pagamento do seu de Almeida - Matricula n. 6.387
cientificado o Sr. Floriano da Ponte,
cruzeiros),
apurado
no
processo
aci'débito de impôsto de transmissão, na - Responsável pelo Expediente do
que deverá efetuar, dentro no prazo de
ma referido.
importância de Cr$ 412,60, apurado no 1-RD.
15 dias, o page re ento do seu debito
Em
3
de
abril
de
1951
Mario
de
processo acima referido.
de irnpôsW) de transmissão, na imporAlmeida
mate.
6.387
=ResponEm, 3 de abril de 1951. - Mário
EDITAL N. 592
tância de Cr$ 1.575,00, apurado no
dendo pelo Expediente do 1-RD.
de Almeida, mate. n. 6.387 - Resprocesso acima referido.
Guia n. 4.520.216-50 - Rua Mara•
pondendo pelo Expediente do 1-RD.
Em 5 de abril de 1951. - Mario de
quês de Abrantes, onde existem os
EDITAL N. 599
Almeida - Mat. n. 63.387. Responprédios ns. 119 e 123. - Fica ciEDITAL N. 585
Guia n. 4.519.914-50 - Rua Ner- sável pelo Expediente do 1-RD.
entificado o Sr. José Torres GalinGuia ri. 4.502.277-51 -- Rua Car- do que deverá efetuar, dentro no pra- val de Gouveia n. 141.
valho de Mendonça n. 13, apart. 902. zo de 15 dias, o pagamento do seu
Ficam cientificados o Sr. Natalino
EDITAL N. 606
Fica cientificado o Sr. Francisco débito de impósto de transmissão, na Agostinho P de Sousa e outros, que
Gouveia Braga, que deverá efetuar, importância de Cr$ 5.509,60, apura- deverã.o efetuar, dentro do prazo de
Guia
n.
4.519.'606-50
- Rua Barao
dentro do prazo de 15 dias, o paga- do no processo acima referido.
15 dias, o pagamento do seu débito do Bom Retiro ris. 545 e 545-E. mento do seu débito de impôsto dd
Em 3 de abril de 1951. Mário de impaisto de transmissão, na im- Ficam cientificado os Senhores Cid
transmissão, na importância de Cr$ de Almeida - Matricula n. 6.387 portância de Cr$ 330,00 (trezentos e Sucena Martins Teixeira e Eros Su168,80, apurado no processo acima re- - Responsável pelo Expediente do trinta cruzeiros), apurado no proces- cena Martins Teixeira, que deverao
ferido.
so acima referido.
efetuar, dentro no prazo de 15 dias,
,/
Em, 3 de abril de 1951. - Mário 1-RD.
Em 3 de abril de 1951 - Mario de o pagamento do seu débito de impesde Almeida, mate. n. 6.387 - ResAlmeida - mate. 6.387 - Respon- to de transmissão, na importância de
EDITAL ó. 593
pondendo pelo Expediente do 1-RD.
do 1-RD.
Cr$ 29.703,40. apurado no processo
Guia n.'4.509.410-50 - Rua Marci- dendo pelo Expediente
acima referido.
lio Dias n. 28. - Fica cientificaEDITAL N. 586
EDITAL
N.
600
Em 5 de abril de 1951. - Mario de
do o Sr. Zemorrod Ana Simão que
Guia ne 4.502.072-51 - Rua Marefetuar, dentro no prazo de
Guia ri. 4.504.087-51 - Rua tira- Almeida - Mat.' n, 63.387. Respoaquês de Abrantes n. 189, apart. 1.908 devera
sável
pelo Expediente do 1-RI),
15 dias, o pagamento do seu débito nos ri. 1.429.
Fica cientificado a Sra. Izaura da de
impOsto
de
transmissão,
na
imFica
cientificado
o
Sr.
Joaquim
de
Cruz Falcão, que deverá efetuar, den- portância de Cr$ 23.700,00, apurado
Sousa, que deverá efetuar, dentro do
tro do prazo de 15 dias, o pagamento no
EDITAL N. 60'n
processo acima referido.
prazo de 15 dias, o pagamento do
do seu débito de impôsto de transMário seu débito de impósto de transmissão,
Em
3
de
abril
de
1951.
Guia
n.
4.500.273-51
- Rua Jumo•
missão, na importância de Cr$
Almeida - Matricula n. 6.387 na importância de Cr$ 1.200,00 (mil ré, lote 313. - Fica cientificado
21.848,00, apurado no processo acima -de
Responsável
pelo
Expediente
do
e duzentos cruzeiros), apurado no Sr. Adriano Cano Martins, que de.
referido.
processo acima referido.
verá efetuar, dentro no prazo de
Em, 3 de abril de 1951. - Mário 1-RD.
Obs.: A diferença acima apontada dias, o pagamento do seu débito de
de Almeida, matr. ri. 6.387 - ResEDITAL
N.
594
é passível de redução, uma vez apre- impôsto de transmissão, na importara
pondendo pelo/ Expediente do 1-RD.
Guia n. 4.509.419-50 - Rua Mar- sentado o comprovante de que trata cia de Cr$ 42,80, apurado no processe
EDITAL N. 587
acima referido.
cílio Dias n. 28. Fica cientificado o Decreto 9.330-46.
Em 5 de abril de 1951 - Mario de
Em 5 de abril de 1951. - Mario de
Ficam cientificados o Sr. Jerônimo o Sr. José Pinto de Carvalho Osó- Almeida
matr. 6.387 Respon- Almeida - Mat. ri. 63.387. Respon•
D'Oliveira e sua mulher, que deverá rio que deverá efetuar, dentro no dendo pelo Expediente
do
1-RD,
sável pêlo Expediente do 1-RD.
efetuar, dentro do prazo de 15 dias, prazo de 15 dias, o pagamento do
o pagamento do seu débito de impôsto seu débito de impaisto de transmisEDITAL
N.
601
de transmissão, na importância de são, na Importância de Cr$
. EDITAL N. 608
Cr$ 1.432,00, apurado no processo 23.700,00, apurado no processo acie
Guia n. 4.500.170-51 - Rua Joama referido.
acima referido.
quim Murtinho - lote 2.
Guia n. 4.503.047-51 - Rita CaWae"
Mário
Em
3
de
abril
de
1951.
Em, 3 de abril de 1951. - Mário
Fica cientificado o Sr. Miguel Pe- lho de Mendonça n. 1.203. - Fica
de Almeida, mate. ri. 6.387 - Res- de Almeida - Matricula n. 6.387 dro Juan Dias de La Vega, que de- cientificado o Sr. Arnaldo Binelli,
Responsável
pelo
Expediente
do
pondendo pelo Expediente do 1-RD.
dera efetuar, dentro do prazo de 15 deverá efetuar, dentro no prazo de lã
1-RD.
dias, o pagamento do seu débito de dias, o pagamento do seu débito de
EDITAL N. 588
impôsto de transmissão, na impor- impôsto de transmissão, na ImportânEDITAL N. 595
tância de Cr$ moo (trezeetos e ses- cia de Or$ 450,00, apurado no procesGuia n. 4.502.002-51 - Rua AlmiGuia ri. 6.001-43 - Rua Sabota senta cruzeiros), apurado no proces- so acima referido.
rante Gonçalves n. 15, apart. 1.102. Lima
n. 113. - Fica cientificado o so acima referido.
Em 5 de abril de 1951. - Mario de
Fica cientificada a Sra. Maria Alice Sr. Richard
Reuss que deverá efeEm 5 de abril de 1951 - Mario de Almeida - Mat. ri. 63.387, ResponGoulart da Cunha, que deverá efetuar, tuar,
dentro
no
prazo
de
15
dias,
o
dentro do prazo de 15 dias, o paga- pagamento do seu débito de impôs- Almeida - mata 6.387 - Respon- sável pelo Expediente do 1-RD.
dendo pelo Expediente do 1-RD.
mento do seu débito de impôsto de
de transmissão, na Ifilportencia de
transmissão, na importância de Cr$ to
Cr$
2.914,00,
apurado
no
processo
EDITAL N. 802,
EDITAL N. 609
4.400,00, apurado no processo acima acima referido.
referido.
Guia n. 4.510.717-50 - Rua BreGuia
n.
4.515.675-50
- Rua tsenEm
3
de
abril
de
1951.
Mário
Em, 3 de abril de 1951. - Mário
Jaime.
jamin
constant,
junto
e
depois
do núde
Almeida
Matricula
n.
6.387
de Almeida, mate. ri. 6.387 - ResFica cientificado o Sr. Osvaldo mero 47. - Fica cientificado a sepondendo pelo Expediente do 1-RD. - Responsável pelo Expediente do Veiga, que deverá efetuar, dentro do nhora Alaiza Pereira, que devera' efeD.
. prazo de 15 dias, o pagamento do seu tuar, dentro no prazo de 15 dias, (
EDITAL N. 559
débito de impôsto de transmissão na pagamento do seu débito de impôs
EDITAL N. 598
importância de Cr$ 6.750,C0 (seis mil to de transmissão, na importância e
Guia ri. 4.500.664-51 - R,. EuriGuia ri, 4.519.549-50 - Rua Barão setecentos e cinqüenta cruzeiros), Cr$ 8.306,20, apurado no processo aC'
co Cruz, lote 14. - Fica cientificada
Torre
or.de
n.
81.
apurada no processo acima referido. ma referido,
existiu o
do a Sra. Rabeca Rosenlelit que deEm 5 de abril de 1951 - Mario de
Faca cientificado a Sra. Felismina
vera efetuar, dentro no prazo de 15
Em 5 de abril de 1951. - Mario r
dias, o pagamento do seu débito de Dias Martins. qile deverá efetuar, Almeida - mate. 6.387 - Respon- Almeida - Mat. n. 63.387. Respo,
dendo
pelo
Expediente
do
1-RD,
impOsto de transmissão, na Impor- dentro do prazo de 15 dias, o pagasável pelo Expediente do 1-R1),
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EDITAL N. 610
Guia n. 4.517.916-50 — R. João
Lira, jt. dp. do .n. 25.
Fica cientificado o Sr. Paulo Tasio
Se Lagos Cirrie que deverá. efetuar,
dentro no prazo de 15 dias, o pagamento do seu débito de bnposto de
transmissã na importâ1r13 de Cr$ ..
1.892,50, apurado no processo acima
referido.
Em 5 de abril de 1951. — (As.) —
Mário de Almeida -- Matr. 6.387 —
Resp. pelo Exp. do 1-RD.
Obs.: O presente edital torna sem
efeito o de n. 103.

DIÁRIO OFICIAL (Seção )
na guia acima referida, foram Cancelados o edita 1 publicado no D.O.
n. 66 de 213-51, pag. '3.073 — col. 4
por este Serviço para cobrança da
e o Mem. Dif. n. 519 ambos expedidos
diferença de Cr$ 153,40.
Em 6 de abril de 1951 -- (Asa.) —
Mário de Almeida -- Mat. 6.387 --Resp. pelo Exp. do 1-1D.

atendida a solicitação feita no presente, esta Comissão aplicará as sanções previstas nas Leis que regem a
matéria (artigo 31 do Decreto número 9,149, de 2 de fevereiro de
1948. — Visto. Pela SOM — João de
Quadros, of. Adm. cl. L — Matrícula 3.952.

Abril de 1951
Departamento de Estradas,'
Rodagem(--5-E.R.
EDITAL N.° 20

Torno público, para conhecimento
Os interessados, que no dia 17 de
abril de 1951, às 15 horas, na séde
EDITAL N. 617
do D.E.R. à Praça Pio X n. 54 —
6.0 andar, será realisada a presente
(Cancelamen40)
Concorrência Administrativa, para
fornecimento do material abaixo disGuia n. 4.501.721-51 José Maria
criminado, observando-se o que prede Pina Gouveia — Rua Sete de Seceituam os artigos 18 e seus itens 19,
tembro n. 110 — Pelo presente tordo Capitilo II do Decreto n. 9.149,'
no público, oue em vir nide de novo
de 2 de fevereiro de 1948.
EDITAL N. 611
exame procedido na guia acima reCONCORRÊNCIA ADMINISTRAGuio n. 4.513.743-49 — R. Capi- ferida, foram Cancelty_la o edital publicado in D.O. n. 75 de 3-4-51 col
TIVA N.° 104 ,
tão Menezes 1.415.
Grupo 36: Relógio de Parede.
Fica cientificado o Sr. Joaquim Iná- 2 e o Mem. Dif. n. 551 -- ambos excio Rezende que deverá efetuar, den- pedidos por êste Serviço, para coCONCORRÊNC IA ADMINISTRA,
trotro do prazo de 15 dias, o paga- brança da diferença de Cr$
%IVA N.° 105 se
mento do seu débito do imposto de 20.000,00.
Grupo 29: Querosene.
Em 6 de abril cie 1951 -- (Ass.) —
transmissão, na importância de Cr$
CONCORRÊNCIA ADMINISTRA790,50, apurado no processo acima re- Mário de Almeida — Man 6.357 —
TIVA N.° 106
Resp. pelo Exp. do 1-1W.
referido.
Grupo 2: Enxada de aço. Foiçe da
Em 5 de abril de 1951. -- (As.) -aço. Folha de serra. Forcado de aço.
Mário de Almeida — Matr. 6.387 —
Machado de aço. Picareta.
Resp. pelo Exp. do 1-RD.
Departamento do Contencioso
CONCORRÊNCIA ADMINISTRAFiscal
TIVA N.° 107
EDITAL N. 612
EDITAL
Grupo 28: Cadeado. Dobradiça 'de
Guia ti. 9.782-45 — R. napiru,
ferro. Parafuso. Prego.
220 apartamento 204.
Fica cientificado o Sr. Antônia Al- INLOETO TERRITORIAL DE leu —
COBRANÇA
JUDICIAL
CONCORRÊNC IA ADMINISTRAEDITAL N. 315
ves Pereira que deverá efetuar, denTIVA N.° 108
tro no prazo de 15 dias, o pairamento Tomo público que estão sendo àsasGRUPO 21
Grupo 8: Ventilador para forja,
do seu débito de imposto de tra.nsinie- risas no 3 CF, neste Contencioso Fis- Carne -tarde
rão na importância de Cr$ 1.146,90, al, à rea da Alfânde g a n. 42 (3. 0 ar.conjugado com motor elétrico.
apurado no processo acima referi- ar), as certidões do impOsto territo- .Concorrência Administrativa núme- CONCORRÊNCIA ADMINISTRAial ainda não pagas do exercício de ro 302, a realizar-se na sede da Codo.
TIVA N.° 109
Em 5 de abril de 1951. — (As ) —
missão cae Aquisição de Material da
Grupo 1: Aço para broca.
Mário de Almeida — Watr. 6.337 — 945.
, Rio de janeiro, '27 de março de Secretaria Geral de Saúde e AssistênADMINISTRAResp. pelo Exp. do 1-RD.
951. — Mário Aristicles Freire, Di- cia, à rua Santa Luzia n. 760, 1. 0 an- CONCORRÊNCIA
TIVA N.° 110
etor do DCF — Matricula 33.253. - dar, no dia 20 de abril de 1951, às 15
Grupo 11: Madeira de lei.
EDITAL N. 613
horas.
As especificações referentes à ConCONCORRÊNCIA
ADMINISTRAEDITAL
Guia n. 4.420.335-51 — R. Rodolcorrência acima mencionada constaTIVA N.° 111
fo Dantas, 16 — apartamento 603.
rão
de
avulsos,
que
de
acordo
com
o
Grupo
28:
Prego
tipo
comum. Pa
iinvalidamento)
Fica cientificado a Sra. Alice MaDecreto-lei ri. 1.705, de 27 de outubro rafuso. Arame galvanisado.
deleine Galland de Mira que deverá
Paulo de Melo Xavier da Silveira de 1939, serão distribuídos aos inteADMINISTRAefetuar, dentro no prazo de 15 dias,
ressados pela Comissão de Aquisição CONCORRÊNCIA
TIVA N.° 112
o pagamento do seu débito de im- e outros — Avenida Nossa Senhora de de Material.
posto de tranernissão, na import-ncia Copacabana n.° 852 — Apartamentos
Só serão tomadas em consideração
Grupo 12: Enxada de aço. Pá qua406 — 505 — 804 — 403 — 404 —
cio Cr$ 27.600.00, apurado no proces- na.
405 — 1.105 — 1.101 — 1.102 — 1.005 as propostas cujos represetnantes le- drada. Picareta de aço. Enxadões.
so acima referido.
803 — 407 — 501 — 1.003 — 1.002 gais estejam à hora _exata mareada Foice. Trado. Marreta. Marrão. AlaEm 5 de abril de 1951. -- (As.) — — 907
— 401 402 — De acôrdo com para a realização da Concorrência. vanca. Galeotes.
S'r ário de Almeida -- Matr. 6.387 — — inciso V, da Resolução n. 5, de 22
Nota: As especificações referentes
Distrito Federal, 4 de abril de 1951.
o
Resp. pelo Exp. do 1-RD.
de fevereiro de 1945, do Sr. Prefeito, — João de Quadros, Of. Adm. cl. L — ao edital acima, constarão de avulsos,
que, de acôrdo com o Decreto-lei n.
torno público, que ficam invalidadas Mat. 3.952 — Membro da SOM.
1.705, de 27 de outubro de 1939, seEDITAL N. 614
a partir de 24, 26 e 27 de março de
rão distribuídos aos interessados pela
Guia n. 12.55e-45 — R. Jussar4 1951, para nenhum efeito produzir as
V.C.M. ou pelo Sindicato dos Repreguias ns. 3.554.382 — 3.554.384 —
SECRETARIA GERAL
sentantes Comerciais junto as repar07.
Fica cientificado a Sra. Zeny Ta- 3.554.386 — 3.554.388 — 3.554.390 —
tições públicas, de acordo com a soliDE
VIAÇÃO
E
OBRAS
3.554.393
—
3.554.399
—
3.554.415
—
vares Bastos que deverá: efetuar, dencitação do mesmo feito em carta da3.554.421
—
3.554.430
—
3.554.435
—
tro no prazo de 15 dias, o pagamendata de 9 de novembro de .1939.
3.554.437
—
3.554.466
—
3.554.469
—
Comissão de Aquisição
Em, 7 de abril de 1951. — Antônio
to do seu débito de impôsto de trens- 3.554.474 — 3.554.479 — 3.554.485 —
Russel Raposo de Almeida — Chefe
miseão, na importância de Cr$
de
Material
3.554.487,
expedidas
por
êste
Deparde Serviço — M a. .t0893.
1S.045,20, apurado no processo acitamento em 24, 26 e 27 de fevereiro
ma referido.
de
1951,
ficando,
outrossim,
intimado
V
.
C.M.
Em 5 de abril de 1951. — (As.) —
•
EDITAL N.° 21
Mário de Almeida -- Metr. 6.387 — o Senhor Francisco Corna,chi, carteira
de Identidade n. p-10.123, com escriTorno público para conhecimento
Torno público, para conhecimento
Resp. peio Exp. do 1-RD.
0
andar,
dos interessados que no dia 10 de dos interessados que no dia 17 de
tório à Rua México n. 41, 11.
signatário dos recibos constantes das abril de 1951, às 14 horas, à Avenida abril de 1951, às
' 15 horas, na Sede
EDITAIL, N. 615
3as. vias, a devolver as las. e 2as. Franklin Roosevelt n. 115 — 90 and. do D.E.R. à Praça Pio X ri. 54 —
—
Apt.
902,
será
realizada
a
presente
vias
dos
citados
conhecimentos.
andar, será realisada a presente
(Cance/a771entol
concorrência para fornecimento do &o
Em 4 de abril de 1951. — Márfo da material abaixo mencionados, obser- Concorrência Admistrativa, para forGuia n. 4.b01.483-51 — Regina
do material abaixo discriParanhos, Diretor._
vando-se o que preceituam os artigos necimento
l'iaria Assunção de Azevedo — Rua Rocha
minado, observando-se o que precei18 e seus itens e 19 do Capítulo III tuam os artigos 18 e seus itens 19 do
Ministro Viveiros de Castro na. 32, e
do Decreto n. 9.149, de 2 de feve- Capítulo II do Decreto mi. 9.149, de
34 —Pelo presente torno público que
SECRETARIA GERAL
reiro de 1948.
em virtude de novo exame procedido
2 de fevereiro de 1948.
na guia acima referida, foram Can- DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA
CONCORRÊNCIA ADMINISTRAcelados o edital publicado no D.O.
TIVA N.0 113
CONCORRÊNCIA ADMINISTRAri. 61 — de 15-3-51, pag. 2.884 — col.
Comissão
de
Aquisição
TIVA NP 87
3 e o Mem. Dif. 428, ambos expedi- Grupo 14: Balisa de ferro. Clinôde Material
dos por êste Serviço, para cobrança
Grupo 9 (asfalto "trindad" pene- metro graduado. — Copo lava pincéis,
da diferença de Cr$ 857,10.
Curva francesa. Duplo decímetro.
tração 30/40-60/70 e 105/115,
Em 5 de abril de 1951. — (As.) — ANEXO AO OFICIO N e 357-51-5OM Nota: As especificações referentes Estojo Diplomata. Escala de redução.
Mário de Almeida — Matr. 6.387 —
ao edital acima, constarão de avulsos, Esquadros de material transparente
Reais. pelo Exp. do 1-RD.
Pelo . presente fica intimada a firma que, de Wird° com o Decreto-lei n. Estojo para desenho.
— Fernando Mala — a comparecer à 1.705, de 27 de outubro de 1939, se- CONCORRÊNCIA ADMINISTRAsede da Comissão de Aquisição de ma- rão distribuidos aos interessados pela
EDITAL N. 616
TIVA N.° 114
terial da Secretaria Geral de Saúde V.C.M. ou pelo Sindicato dos Repre(Cancelamento)
Grupo 2: Alicate. Chave de fenda.
e Assistência, à rua Santa Luzia nú- sentantes Comerciais junto as repar760, 1.0 andar, a fim de prestar tições públicas, de acôrdo com a soli- Chave inglesa. Facão de mato. Folçe
aula ti. 4.501.033-51 — Antenor mero
devidas explicações sobre falta de citação do mesmo feito em carta da- roçadeira. Lima triaogular. Pedro
dos Santos Fagundes — Av. Epitácio as
para afiar foice. Pincel de cabelo
entrega de material cujo fornecimento data de 9 de novembro de 1939.
Pessoa 886— It. 9.
de Con- Em 7 de abril de 1951. — Cid Couto redondo. Machado de aco. MachaPelo presente torno público que lhe foi adjudicado em face
não ser — Mat. Mo-- Membro da Comissão. dinha Marreis
em virtude de novo exame procedido torrência. Na hipótese da
EDITAL N. 314
GRUPO 21
Pão
Concorrência Administrativa número an, a realizar-se na sede da Comissão de Aquisição de Material da
Secretaria Geral de Saúde e Assistência, à rua Santa Luzia n. 760, 1.0
andar, no dia 20 de abril de 1951, às
15 horas.
As especificações referentes à, Concorrê-rena acima mencionada constarão de avulsos, que de acordo com o
Decreto-lei n. 1.705, de 27 de outubro
de 1939, serão distribuídos aos interessados pela Comissão de .Aeitieição
de Material.
Se serão tomadas em ronsideração
as propostas cujos representantes legais estejam à hora exata maneada
Para a realização da Coneorrencia.
Distrito Federal, 4 de abril de 1951.
— João de Quadros, cf. Adm. cl. L
Mat. 3.952 — Membro fia SOM.

▪
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CONCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA N.° 115
Grupo 26: Pano couro oleado de
e& verde,

•

DIÁRIO OFICIAL (Seção II)

Depamento de Obras

Guedes - Gratidão - Garibaldi Tobias Moscoso - Curindiba - Fordinando Laboriau.
Trechos - Ruas:
Novo Mundo, do poste 2.166-22 ao
poste 2.166-75 - Rua Cardoso Júnior, do poste 589-37 ao poste 58954 - Rua Paulino Nogueira, do poste 5.203-5 ao poste 5.203-24.

Abril de 1951 3597

Das 12 horas às 15 horas - Engenho Velho e Tijuco.;
Trechos- Ruas:
Públicas
Praça do Hipódromo Nacional, do
CONCORRÊNCIA ADMINISTRAConcorrência pública para calçamenposte 21-26 ao poste 21-34 - Hadocla
TIVA N.° 116
to a paralelepípedos sôbre base de
Lôbo, do poste L561-62 ao poste ..
macadame e colchão de aréia
Grupo 26:, Pano couro oleado de
1.561-104 - Dornicio da Gama, do
pó de pedra, rejuntadoè a betume
côr verde.
poste 1.015-2 ao poste 1.015-16 e construção de galerias de águaas
Almirante Gavião, do poste 1.561-55
pluviais, na rua Alzira Valdetaro
• CONCORRÊNCIA ADMINISTRAao poste 1.561-68 - Alberto Siqueira,
9. 0 Distrito de Obras.
Das 9 horas às 16 horas - Man- • do poste 4.474-3 ao poste 4.474-15 TIVA N.° 117
gueira:
Está, aberta a concorrência pública
Campos Sales, 549-04 ao poste 549-12
Grupo 14: Pena origina/ para norEm tôda extensão - Rua Visconde - Dr. Satamini, do poste 1.056-8 ao
naggrafo. Papel cansou. Pena para para a execução das obras de calçaposte
1.056-45 - Almirante Gaa paralelepípedos sôbre base de de Niterói - Travessa Icarai e Tradesenho, Pincel pêlo de marta. Re- mento
vião, do poste 4.474-1 ao poste ...
macadame e colchão de arêia- ou pó vessa Saião Lobato.
•
gua de seção transversal com nível. de
4.474-12 - Marechal Maraques Pôrpedra, rejuntados a betume e
Régua flexível, para traçado de cur- construção
Das 7 horas às 15 horas -Del to, do poste 5.660-1 ao poste 5.660de galerias de águas piavas. Régua T de cabeça móvel, Teo5, Santa Amélia, do poste 2.838-3 ao
Castilho:
riais na rua Alzira Valdetaro.
dolito. Tacha para topografia,
poste 2.838-24 - Travessa São
Recebem-se 'propostas no dia 16 de
Em
tôda
extensão
Ruas:
abril de 1951: - Olavo Cordoville Período - Bairro - Logradouros
CONCORRÊNCIA ADMINISTRAOficial Administrativo - matricida
Bamboré - Genesi() de „parros
TIVA N.° 118
Das 12 horas às 15 horas - Enn, 1.154.
Capitão Salomão.
genho Velho e Tijuca - Trechos Grupo 14: Transferidor de precisão.
Vicente, do poste 2.930-1 ao
Tira-linha:. Transferidor de grãos. Concorrência pública para calçamenDas 7 horas às 15 horas Caa- Ruas:
poste
2.930-7, do Matoso, do poste
' Triplo decímetro. Vidro para mesa.
to a paralelepípedos sóbre base de
valcante, Piedade e omaz Coe- 3.074-35 ao poste 3.074-41, Caruso,
macadame e colchão de arêia ou vá
Nota: As especificações referentes
lho:
do poste 6.510-7 ao poste 6.510-13 e
de pedra, rejuntados a betume e
ao edital acima, constarão de avulsos,
Afonso Pena, do poste 21-8 ao poste
Em
tôda
extensão
Ruas:
21-20,
que, de acôrdo com o Decreto-lei n.
construção de galerias de águas pluAugusto Franco - Antônio Sã viais na rua Alzira Valdetaro, '9.°
1.705, de 27 de outubro de 1939, seDia 9 de abril
Caminho do Catçte - Nalcnio Teixeirão distribuídos aos interessados pela
Distrito de Obras.
ra - Quintão - Amália - Joacema
• Período - Bairro - Logradouro
V.C.M. ou pelo Sindicato dos RepreEstá
aberta
a
concorrência
pública
sentantes Comerciais -junto as repar- para a execução das obras de calva- - Itaiba - Ada - Lopes Quintão -Das 9 horas às 15 horas - Gávea,
tições públicas, de acôrdo com a soli- monto a p aralelepípedos sôbre base 16 de Maio -= Paulo Eiró - Itálisi, Tijuca em tda extensão - Estrada
citação do mesmo feito em gaita da- de macadame e colchão de areia ou d'Incau - Maria Vargas - Jequié - da Gávea dos p ostes 1.541-285 ao
Teixeira Pinto - António Vargas - Poste 1.541-267, Rua Tenente Mareio
data de 9 de novembro de 1939.
pó de pedra, rejuntados a betume e Quaraim. - Piranapiacaba - Artur Pinto do p oste 332-2 ao poste 332-12,
Em, 7 de abril de 1951. - Antônio construção de galerias de águas plu- Vargas - Cardoso Quinta° - Tra- Estrada Barra
da Tiluca do poste
Russel Raposo de Almeida - Chefe viais na rua Alzira Valdetaro.
vessa Cardoso Quintão - Florindo, - 5.246-15 ao poste 5.246-29, e do
de Serviço - Mat. 8.093.
ito
Matos
da
Serra
Feresira
5.246-82
ao
poste
5.246-90. Rua SoRecebem-se proostas no dia 16 de
abril de 1951, às 15 horas, na sala Brito - Vicente Machado - Itao- rimã do poste 6.247-2 aa poste 2.247-6,
Praça Maria Lourdes do poste 1.327-1
de concorrências públicas, à Avenida cara - Felipe Mana - Frei Camilo ao
poste 1.327-6.
- "B" - "A" - Sebastião Pereira.
Nilo
Peçanha
ri.
12,
2.°
andar,
salas
Dep artamento de Consessões, 7 • de
EDITAL N. 22
217-218.
abril
de 1951 F. de Sousa
Das 7 horas às 15 horas:
- Engenheiro Valdemar
Fica,. pelo presente Edital, conviRio de Janeiro. 4 de abril de 1951.
Chefe do Servia° de
Das
7
horas
às
15
horas
Ca
•
Olawo
Cordoville
dado o Sr. Almir Costa a compareaer
Energia Elétrica, matrícula- n. 4.585.
Oficial Admivaleante - Piedade - Tomaz:
na sede do Departamento de Estra- nistrativo - matricula número 1.154. •
das de Rodagem, a fim .de devolver
Trechoi - Ruas:.
De p artamento de Aguas
os instrumentos e utensílios próprios
Travessa Florinda, do pose
ao serviço dg topografia que se en- -Departamento de Edificações
e Esgotos
1.365-5 ao poste 1.365-8 - Barão dg
contrara em seu poder. (Processo ..
Bananal, do poste 315-1 ao poste 31air. 7.201.389-51).
EDITAL
N.° 3
Seção de Guias
5 - Campa do Botija - do poste
Departamento de Estradas de Ro593-3 ao poste 593-27 - Padre al g
dagem, hm 6 de abril de 1951. Chama-se a atenção dos interessa-bragdopste2.41-8aopste
EDITAL N.° 15
Flávio Cardoso da \ Veiga - Chefe
dos para o Edital n.° 3, concorrência
2.414-30.
pública para a execução da /*Me de
do 6-ER - matrícula n. 13.427. 5 - ED- 2
Visto: Carlos Soares Pereira - DiDas 7 horas e 30 Minutos às 15 distribuição comandada pelo reservaPresidente Dutra, publicado no
retor do DER-DF.
horas e 30 minutos - Olaria e tório
EDITAL N. 16
"Diário Oficial" de 4 de abril de 1951,
Ramos:
à página n.° 3.463.
Em tôda extensão:
Pelo presente Eldtal e de conforDepartamento de Estradas
midade co mo que preceitua o item X
Ruas Gerso n Ferreira - Operária
EDITAL N.° 4
da Resolução número doze, do Exmo. Fortes - Marechal Souza Menezes
de Rodagem Sr. Prefeito do Distrito Federal, fi- - Maria Glória - ambaú - tiraca sem efeito, por motivo da. extravio, garça - da Práia - Aimara - João
Chama-se a atenção dos interess..-EDITAL N. 20
a guia n. 19.556, referente à rua Ma- Santana - Nabor Rêgo - Estrada dos para a Edital n.° 4, concorrei-13k
p
,Concorrência pública para obras de naus n. 22, conforme comunicação Engenho da Pedra - Caminho do ública para a execução de uni tronco
alimentador da zona sul, no túnel do
terraplanagem do trevo de Missões feita pelo interessado em o processo Apicu - Ismael da Rocha - Taci - Rio
Comprido, p ublicado no
(acesso ao iVaduto da Estrada Rio n. 259.339-43.
Travessa Cândida.
Oficial" de 5 de abril de 1951,"Diária
à paNorte à Avenida das Bandeiras).
Ficando assim, ciente pelo " presengina n.° 3.497.
Das 7 horas às 15 horas .-- Baía, Torno público para conhecimento • te todos os Dep artamentos, onde a
gu:
dos interessados, que se' acha abedta mencionada guia seja apresentada
•
.nêste DER a Concorrência Pública nenhum efeito deverá Produzir.
EDITAL N. 23
Em tôda extensão
Ruas:
para obras de teraplanagem do trevo
Seção de guias, em 29 de março de
Silva Cardoso --- 12 de Fevereiro
de Missões (acesso ao Viaduto da Es- 1951, - João Campos de Lima, Of.
Por êste edital fica intimada a fir- Professor Clemente Ferreira - ma Marques Couto (Ferragens) Litrada Rio-Norte, à Avenida das Ban- Adm. -- Matr. 13.837.
Francisco Real - Avenida Cônego mitada, estabelecida à rua São Bento
deiras).
Vasconcelos .
n. 13, nesta Capital, a apresentar
As propostas deverão ser entregues
neste 3-AE (Serviço de Material),
no dia 22 (vinte e dois) de abril de Departamento de ConcessSes
Das
7
horas
e
30
mintuos
às
15
rua Washington Luis n. 93 - 3.° an1951, às 15 (quinze) horas, no Gabi• horas - Engenho Velho:
dar, dentro de 72 (setenta e duas) ho•
Aviso
nete do Presidente da Comissão -se
ras,
a contar desta publicação, comTrechos - Ruas:
Concorrências, à Praça Pio X, 12.'
Por motivo de consêrto das linhas,
p rovantes da entrega do material reandar,
ficarão sem energia elétrica, dias 8
Martins Pena - do poste 2.05 9 ferente ao empenho n. 162, pedido
As especificações e bases da Con- e 9 do corrente, os seguintes logra-1aospte2.0594CmosSa- n". 316. de 1950, sob pena de serem
douros:
corrência constarão de avulsos deviles - do poste 549-0-1 ao poste 513- aplicadas as sanções p revistas cai Lei.
damente aprovados, que fazem parte
Rio de Janeiro, em 3 de abri/ de
Das 7 às 15 horas - Laranjeiras. 31 - Professor Gabizo - do poste 1951.
- Luiz Antônio Pimen t
Integrante do presente Edital e me
2.584-41 ao poste 2-.584-49,, - Aveni.
Botafogo e Tijuca:
.a Buency
se acham à disposição dos interessada Trapicheiros, do poste 3'a107-14 ao M Chefe do Serviço de Material Em t::cla extensão - Ruas: Gastei- poste 3.107-20 - Silva Ramos, di
atrícula 47.000.
dos no local em referência, onde serão prestados outros esclarecimentos unovo - Soprasasso - Canaioré - poste 3.847-5 ao poste 3.847-11 'julgados necessários. -- Processo nú- da Cascata - Travessa Afonso .- Dr. Satamine, do poste 1.056-45 ro
Guaxupé - Uruguai Dona Dein- poste 1.056-67 - Mariz e Barras.
EDITAL N. 24
mero 7.100.291-50.
na - João da Mata - Avenida Ma- do poste 2.033-29 ao poste 2.033-51 Por êste edital fica i ntimada a firDepartamento de Estradas de Ro- racana, - Radmaker - Alves de Bri- Afonso Pena, do poste 21-46 ao poste
dagem, em 31 de março de 1951. - to - Dezoito de Outubro - Joce'l- 21-60 - Ibituruna,- do poste 1.602-.- ma Ferraaens Carvalho Ltda., es•Flávio Cardoso da Veiga - Chefe na Fernandes - Natalina - Leite dc ao poste L602-7-1 - GonçalEes Cra g ta belecida à rua Visenrule de Inhaún. 63, nesta Capital, entregar
do 6-ER - matrícula número ... Abreu - Oliveira da Silva - João
-tio,dpse1.4653at- oma
material referente no d:ciunento de
,J.3.427;a
•,piparatuba
Pinto
empenho n. 10, pedido n. 175.
•
da UM.
C91/fissão de Concorrências

•

•

359 `, ..;
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RETICCAÇA0 ' .• "
No Di,drio Oficial,.Scçfid II, de. Cle abril de 1951: •
- Referente ' a o edital n. 3, etc concorrência pública- para, à e`xectkção da
'rÉà'f' de distrilmieãocomandatla pelo
reservatrio Presid e' nte- Dutra:.
fls. 3.463, 1," coluna,. 47.•
Ori;.le se lê:
estumindsa mais esmalte..."
Leia-se:
•
• betuminosa ma=!s esinalte. • '
A fls. 3.463, 1 ..• coluna,,•51.•
•
•
• Onde- se lê:
".., por bueiro de concreto...'
Lia-se: •
• llor Poeiro •completo dé
, .
' •
reo

Será efetuado hoje, d,14 10 ae alara
de 1951, terá-feira, das .11,15 ãh
hoãas;* o pa'g4mento . das seguintes
prnostas de . empréstimos:

•

- Par .êste e?lital fica fntinifida" a..
Egigenha,ria' e
Emprsa TéniCa
Cornèr:io Axante _estabelçaida
te• A:enida Cálngeras n *._15; 11.0 andar,
sala' -Is 1134; a- 'comparecê? neste SerCoutrôle,
viço ció. Conta biljdade
WaSiiingtóri Luiz '44'. 1.2.anctear:
d entro do.p.razo de 72 (setenta-e duas
floras), contadas -da dafa desta publierc!ão, a fim da efetilar - •os pagamefito
dá multa tme lhe for impósta, de
n.órdo com. d-disposto.na cláustda.'s,a
do contrato assinado •coni. êste 134E,
em 13-,
7.-50vis10'ter Emprela acnna
cifada excdido .9- prazp..sontratual

71.1057.1.104
71.107
71.108
71.109

19•6' 91 ".
23,.950
•
9.353.!
72
23.9
•
- •
.
23.973
:16.025 "
• • 23.9'0
23.977 •
• •
10.712 ' ••••• •
23.27s
•. 49.663.
41.984 2.85023.986... •
45.331
•
23.989 •
•
23.992 „,.
. 18.'365 •
Extranumi•eirios •
.
.
Prdposta ' • '• ..241atricula--

-

5q.s•if
.
. 4.9Ç
• • , 49.6gá
03à•
•
••
56.355
s
59.470
.50.432
•
••a, 58.6371.
• 53.469 - 531527 • •
59.927::.

•
'

•
.• 71.152•

- I'

58.42.9 .

,

:
•-•
•

.

71.117
71.11ã
7t•.IJ;9 •
71.120_
71'.12* /,;
71.122 -

"'
-.53,440
•
. • 61.82p .
. • 53.970 . •
:68.364'

- •
.
.
•
• 71.133 -••••...

•••-i;1•.134*"

.

1

7-

60.862 .
•
71.124
.,
• 53.518 •
• • .71.,125 .•..
•- • 58.434
714
56.215 .
•
•
' 71:127 •• .
.
N56.342
•
71:128,
.•
53.J6 '1
50:909 .•
•. • -71-.130 . •

-43:01%.
43263 • •
59.961. ,
34.991 , •
,
• 59.962
'37.'843.
,59.963"..
- 37.840.
59.904 • ••
•
• 39.17S •
:
37.,r7.08
5P.066 " •
Z5.422:
•
5Q,.967.
. 49,596 •
.•
59.908
'•
•" 50.491
•71:10q.
- 5.1•8% •
, '71. roi
••
- 54 . 285 ."
• 71.102
•

866
99

•

• 71.112 •. , •
•1.113..
• '71:114
• -

;.

50
48
' 7,7
7 49

t

• • 7i.•111

_

:

"- •

N1-141

5d.927 '

•

•

-•

-

..

•

•

62.42
ê3 .456

•

•

Alatridula • •

Proposta

•

-...É?xv-:ço de DontabilMèlei. : ' •
•
g•'Cgiv 61ér

- ",ÉDIAL N..11

141ONTE.P18-.13.0S
Off REGADOS NillikfiC-IPA)S,

196T .

•

"4-ian
71.106. .•

para as obras de duplicação •da • adutora Surui-Paquet.5,.• Serviço de Contabilidade é Cántrêle
endes
6 de abril de foi. - JaciJg
Campos. matricula n. 47.106 - nele
•
'
•
tio Serviço..

do prazo de 1 •3 ,ffl•z) dias, a
desta publicação, sob pena de
•apLco,•:r 4s as* cane5s ni'eviaas
ècreto, n, 9.149, de
:32 ?l
2 de fesreir i (.13 1940, pnlille.:4da no
113.0. i, de
• 3 de fevereiro C.o Mesmo
de abril-de 3951.
de Jáneir,-4
l'hncaiha 13?.,e?to
de Material' - MaChef,." do
tricula 47.G00.

•

•

DIARIO OFICIAL : (tre'áo

e-xin•ida-feira 9

•

e •• • .. • 57,142'.
53356,', .,
••••
:."
-4/.141"
53:
•
.,
52•0.
•
.
' In:142
• ••61..432
•
•• -71.14a•
•
• • • 60 ' 275 *
.
• "7.-1..-1`,
51.:387 .
•
.

•.

•

59.286... • •

• •, ettlzergênèNá".

:; *Uaeictga
• Matricula:2:
',•
j.3.447 •
•
• " 2./38
•-•
• 2.637
n•14:25r
-• 2.114
15.551 - •,.. • ".
' 7.168 *. ."
•
122411
22..670
•
7.513
24.405
•
7.500
7 25.403.
,„ 3.289
26.70
. 10.927
40.029
25.821
" • - 44.453
•• 28:389
- 41484 •
29,391, ,,
• 41..797.
• •
45.30'7 ••
• 32.683
, 45.950
236:068
46.42 .
3i .-f98
• 46.979
•*t •
37.779
e 56.06
• 50..657 "
• -58*'398
-;„56.704
• 68:512
61.568 .• • ".
• • 60.6137 "
•
•
• 31.8n0 `.. •
7. A. propostasjanfinc iadas neste lila
• Serão .pa.
e ajAd a nã orebebidas, snHoracio
ett
8a.s.. às' quintas :feiras.
-Visto
Chefe 'do 2417F.
Lar, Seeretálió do

•
•
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•
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ATENDE-SE A PEDIDOS PELO SERVI»
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