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Enfermagem Escolar, Enfermagem de Saúde Pública, Supervisão de Enfermagens Hospitalar, Metodologia da Técnica de Enfermagem.
'Art. 8.° O estágio-em estabelecimento hospitalar será feito segundo planos anuais aprovados pelo Secretário Geral de Saúde e Assistência e com a
cooperação dos Departamentos e Serviços da Secretaria Geral.
Art. 9.° Os cursos de aperfeiçoamento e de post-graduado serão organizados à medida das necessidades do serviço público e serão instalados a
c r itério do Secretário Geral de Saúde e Assistência.

Baixa o Regulamento da "Escola de Enfermeiras Rachel I1edi:rock Lobo", criada
pelo Decreto-lei n." 6.275, de 16 de fevereiro de 1944
O Prefeito do Distiito Federal, usando da atribuição que lhe confere o
art. 8.° do Decreto-lei , n.° 6.275, de 16 de fevereiro sie 1944, clecreta: •
CAPITULO 1—
Art. 1, 0 A "Escola de Eafermeiras Rachel Haddoek Lobo" criada pelo
Decreto-lei n." 6.275, de 16 de fevereiro de 1944; fica diretamente subordinada ao Secretário Geral de Saúde e Assistência e tem por finalidade:
a) formar enfermeiras técnicas profissionais para os serviços de saúde.
compreendendo os trabalhos gerais e especializados de enfermagem hospitalar e de saúde pública;
b) aperfeiçoar os conhecimentos do pessoal de enfermagem que serve
nas dependências da Prefeitura do Distrito Federal.
Parágrafo único. A Escola, alem do preparo técnico, cuidará do desenvolvimento da personalidade do estudante, integrando-o, profissional e socialmente, no meio em que deve viver.
CAPITULO II
Art. 2.° Os cursos destinados a atender à finalidade da Escola serão
de duas cat'egáriasi
a) cursos de formação de profissionais de enfermagem, 4com a duração
de três anos letivos.
b) cursos de aperfeicoaniento e' de post-graduado. oris du'ração não superior a um ano fetivo.
Art. 3.° O curso de formação de enfermeiras será constituído de duas
partes:
a) curso fundamental;
b) curso de aplicação e aperfeiçoamento.
Art. 4,.." O curso 'fundamental será desenvolvido em dois anos letivos,
compreendendo o estudo de disciplinas teórico-práticas e de estágio em estabelecimento hospitalar.
1.° Os priinsa. ron meses do curso fundamental, durante o primeiro período letivo, serão destinados e um estágio pra-clínico, considerado de experiência.
Sti 2.° Os meses restantes do curso fundamental, durante 3 (três) períodos
letivos, correspondem ao estágio clínico.
Art. 5.° As disciplinas teórico-práticas ,do curso fundamental, a serem
distribuídas' seriadanaente nos quatro períodos letivos, são as seguintes:
a) no estágio pre-clinico: Anatomia e Fisiologia Humanas, Microbiologia, Bioquímica, Psicologia, Sociologia, História da Enfermagem. Técnica de
Enfermagem (Parte I), Deontologia, Aspectos Sociais da Doença. Estatística;
b) no estágio clínico: Patologia Geral, Patologia Médica, Patologia Cirúrgica, Terapêutica, Pediatria, Doenças Transmissíveis, Obstetrícia, Enfermagem em Patologia Médica, em Patologia Cirúrgica, em Pediatria, em Obstetrícia, em Doenças Tarnsmissiveis. Nutrição e Cozinha, Dietoterapia, Massageris, Técnica de sala de operações.
Art. 6.° O curso de aplicação fl aperfeicoamenio será desenvolvido .em
um ano letivo, dividido em dois períodos;
.1) período de aplicação;
b) período de aperfeiçoamento.
Art. 7. 0 As disciplinas teórico-práticas do curso de aplicação e aperfeiçoamento são as seguintes, distribuídas nos períodos, seriadas:isente: Otorino-laringologia, Oftalmologia, Doenças Venéreas, Tuberculose, Primeiros Socorros, Enfermagem em oto-rino-laringologia, em oftalmologia, em doenças
venéreas, em tuberculose e em primeiros socorros, no primeiro período.
Parágrafo único. No segundo período ou de aperfeiçoamento as disciplinas são facultativas e à escolha do aluno: Psiquiatria, Dietética Hospitalar,

CAPITULO III
DA ADMISSÃO

•

Art. 10. A admissão á '"Escola de Enfermeiras Rachel Haddock Lobo"
obedecerá às seguintes condições:
a) apresentação do certificado de licença ginasial ou prestação de uma
prova de conhecimentos do nível equivalente;
b) atestado de sanidade conferido, por serviço oficial;
c) certidão de idade, provando a idade mínima de 18 anos e máxima de
35 anos;
• d) carteira de identidadet.
• e) atestado de vacinação anti-variólica, passado por autoridade sanitária;
• I) ser sdlteira, viúva ou desquitada; Comprovando-o com a documentação
•
exigível;
g) certificado de aprovação em concurso de admsisão e classificação dentro aio número de vagas existentes;
li) laudo favorável de uma Comis s ão Especial de Inspeção Médica.
•
Parágrafo único. Os documentos exigidos nas alíneas a, b, c e f deverão
ser apresentados antes da realização .do Concurso de Admissão; os demais
na época da matricula.
Art. 11 O Concurso de Admissão versará sóbre as seguintes matérias:
'ortuguês, Geografia e História do Brasil, Matemática, Anatomia e Fisiologia Gerais, Física e Química.
Parágrafo único. As três primeiras matérias serão eliminatórias, por
indispensáveis_ à integração do aluno no meio social.
CAPITULO IV
DO REGIME F4COLAR
• Art.

12, A Escola funcionará em regime de internato.
Art. 13. O número de matrícula será fixado anualmente pelo Secretário Geral de Saúde e Assistência, de acôrdo com as necessidades do serviço
público e as possibilidades da Escola.
Art. 14. A aluna reprovada dois anos consecutivos na mesma disciplina terá cancelada a matrícula.
Art. 15, A aluna que, no período de experieficia. demonstrar inaptidão
para a profissão de enfermeira, será excluída da Escala.
CAPÍTULO V
DO PESSOAL

Art. 16. O pessoal da Escola será classificado em pessoal dirigente,
docente, auxiliar, administrativo e subalterno.
Art. 17. O pessoal dirigente será constituído pelo Diretor nomeado
nos termos do art. 5.° do Decreto-lei n.° 6.275, de 16 de fevereiro de 1944,
e pelo Conselho Técnico-Administrativo, composto de oito membros de livre
escolha do Secretário Geral de Saúde e Assistência, dentre os componente
do corpo docente.
Art. 18. O corpo docente será constituído pelos professores designados
OU admitidos nos termos do art. 6.° do referido Decreto-lei n.° 6.275, de
16 de fevereiro de 1944.
('ouiinua Itti
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Art. 19, O pessoal técnico auxiliar será constituído Pe los auxiliares
de ensino designados ou admitidos nas mesmas condições do arde() anterior.
Art. 20. O pessoal administrativo . e pessoal subalterno serão constituídos por serventuários destinados a realizar os atos administrativos necessários ao funcionamento da Escola e a manter suas instalações em condi. ções de limpeza e funcionamento. Serão admitidos ou designados nos terusosdo art. 6.° do já citado Decreto-lei.
Art. 21. Os serventuários da Prefeitura do Distrito Federal, cujos
serviços forem necessários ao funcionamento. da Escola, serão designados pelo
Prefeito, por proposta do Secretário Geral de Saúde e Assistência.
Parágrafo único. Os serventuários lotados na Secretaria Geral de Satide
e Assistência serão designados pelo respectivo Secretário Geral.
Art. 22. Os professores ou demais serventuários contratados para a
Escola de Enfermeira Rachel Haddock Lobo, serão admitidos pelo Prefeito,
mediante proposta do Secretário Geral de Saúde e Assistência.
Art.23. Os serventuários da , Escola de Enfermeiras Rachel Iladdock
Lobo, terão seus horários de trabalho fixados pelo Prefeito, mediante proposta do Secretário Geral de Saúde e Assistência.
Art. 24. Aos serventuários da Prefeitura do Distrito Federal, designados para funções de magistério na Escola, sem prejuízo de suas funções normais, será concedida gratificação por hora de, aula extraordinária, como professores de cursos legalmente instituídos, nos termos do ert. 102. item VI,
do Decreto-lei n.° 3.770 de 28 de outubro de 1941, modificado pelo Decreto-lei n.° 6,501, de 15 de maio de 1941,
CAPÍTULO VI
•
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Art. 33. A Escola publicará, na Revista Médica, trabalhos originais de
seus professores e alunos que forem julgados dignos de divulgação.
CAPITULO X
DISPOSIÇÕES GERALS E TRANSITÓRIAS

Art. 34.- Fica o Secretário Geral de Saúde e Assistência autorizado a
baixar instruções para instalação dos diversos cursos e organizar o Regimento
Interno da Escola, abrangendo, além do desenvolvimento das disposições expressamente mencionadas neste Regulamento, as disposições complementares
necessárias ao funcionamento da Escola e à eficiência do ensino.
Art. 35. , As férias escolares para os corpos docente e discente serão, no
sninimo, de sessenta dias e, no máximo, de noventa dias.
§ 1.° O pessoal administrativo e subalterno terá férias regulamentares
de vinte diste e de preferência na época das ferias escolares.
§ 2.° O pessoal técnico auxiliar terá férias dentro do período de férias
escolares e sua duração será fixada pelo Secretário Geral de Saúde e Assistência, por proposta do Diretor.
Art. 36. O Secretário Geral de Saúde e Assistência fixará a data da
instalação dos cursos e a duração dos períodos letivos.
Art. 37. Será considerado de férias escolares o 'período de 20 a 30 de
junho.
Art. 33. Serão feriados escolares os dias feriados nacionais e municipais.
Art. 39. Revogam-se as disposições em contrário.
Distrito Federal, 31 de agente de 1944, 56.° da República.
HENRIQUE DODSWORTII.

DA DIREÇÃO

Art. 25. Os serviços da Escola de Enfermeiras Rachel Haddock Lobo
DECRETO N.° 7.894 - DE .31 DE AGÔSTO DE 1944
serão superintendidos por um Diretor, padrão 03, nomeado de aceirdo com
0
disposto no art. 5. do Deèreto-lei n.° 6.257, de 16 de fevereiro de 1944, Baixa o Regulamento da "Escola Técnica de Assistência Social, criada pelo
e terá assistência de une Conselho Técnico Administrativo, constituido de 8
Decreto-lei n.° 6.527, de 24 de maio de 1944
membros de livre escolha do Secretário Geral de Saúde e Assistência, entre
os membros do corpo docente.
O Prefeito do Distrito Federal, usando da atribuição que lhe confere a
§ 1.0 . O Diretor terá função executiva, dentro das disposições do Re- artigo 9.° do Decreto-lei n.° 6.527, de 24 de maio de 1944, decreta;
gimento Interno.
CAPÍTULO I
§ 2P. O Conselho Técnico Administrativo terá função opinativa e agirá
DA ESCOLA E SEUS FINS
• como órgão consultivo nos casos omissos do Regimento Interno, ou naqueles,
que, a critério do Diretor, envolverem interesses da Escola.
Art. 1.° A Escola Técnica de Assistência Social da Prefeitura do Dis3.°. O Conselho Técnico Administrativo colaborará com o Diretor na
organização dos planos de ensino e de trabalhos práticos a serem executados trito Federal, diretamente subordinada ao Secretário Geral de Saúde e Assispelas alunas, nas dependências da Secretaria Geral de Saúde e Assistência, tência, tem por fim: •
planos que seresio enbmetidos à apreciação e aprovação do Secretário Geral de
a) realizar cursos de formação de vieitadores sociais, educadores familiaSaúde e Assistência.
'res, puericultores e nutricionistas;
0
4. . O Secretário Geral de Saúde e Assistência designará, entre as
h) realizar o preparo de atendentes necessários aos vários serviços técenfermeiras de comprovada competência da Secretaria Geral e por propensa nicos da Prefeitura do Distrito Federal;
•
do Diretor da Escola, até duas auxiliares de direção,- a quem serão conteridas
c) promover o aperfeiçoamento, no campo da assistência social, do pesatribuições de auxiliares imediatas do Diretor, na esfera executiva.
soal já em Iunção em serviços dessa natureza, subordinados à Prefeitura, por
meio de cursas regulares, conferências, demonstrações e estágios;
CAPÍTULO VII
•
d) realizar cursos de formação cee quaisquer profissionais no campo da
DO CORPO DOCENTE E DA CONGREGAÇÃO
assistência social, dentro das.atribuições da Prefeitura do Distrito Federal.
Art. 26. Os professores da "Escola de Enfermeiras Rachel Haddock
•
CAPÍTULO II
Lobo" serão médicos e enfermeiros.
DOS CURSOS
e 1.° Aos professores médicos cabe o ensino das dieciplinas teóricopráticas de fundamento. patologia e clínica.
0
,
Art. 2. Os cursos de que trata o artigo precedente serão organizados
II 2P. Aos professores enfermeiros cabe o ensino e a prática de enfer- , à medida das necessidades do serviço público e serão instalados a critério do
magem.
Secretário Geral de Saúde e Assistência.
Art. 27. Os professores serão coadjuvados, na prática, pelos auxiliares
Art. 3.0 Os cursos previstos na alínea a *do art. 1. 0 terão a" duração de
de ensino.
Art. 25. Os profesores em efetivo exercício constituem a Congregação dois anos letivos, o primeiro destinado às disciplinas de fundamento e o seda Escola, sob a presidência do Diretor,.
gurklo às de aplicação.
e 1.° O curso de atendentes terá a duração de um ano letivo;
Art. 29. A Congregação da Escola reunir-se-á em sessão plenária, devidamente convocada pelo Diretor, com cinco dias, pelo menos, de antece§ 2.0 Os cursos de aperfeiçoamento não ultrapassarão um ano letivo.
Art. 4.° O curso de Vieitadoras Sociais conterá as seguintes dicciplinas:
dência e mediante comunicação pessoal a seus membros, para os seguintes
a) de fundamento - Noções de Direito, Sociologia, Ética, Higiene, Psifins:
a) julgar dos programas apresentados pelos professores das respectivas cologia, Estatística, Economia Político-social e Serviço Social.
(lisciplinas, quinze dias, pelo menos, antes do início dos trabalhos letivos;
b) de aplicação - Legislação Social, Deontologia, Puericultura, Psicob) conhecer do desenvolvimento dos trabalhos escolares e pronunciar-se técnica, Pedagogia e Serviço Social.
sé:6re as medidas propostas pela, direção para maior eficiência do ensino,
Art, 5.° O curso de Educadores Familiares conterá as seguintes discitrimestralmente;
•
plinas:
c) julgar da eficiência dos' trabalhos escolares e colaborar no relatório
a) de fundamento - Noções de DireitorSociologia, Ética, Higiene, Psianual, 15 dias depois do encerramento do ano letivo:
cologia, Biologia Educacional, Estatística, Economia Político-social e Serviço
d) teclas as vezes que julgar necessário a direção;
Social;
e) por proposta firmada por um terço, pelo menos, de seus membros.
6) de aplicação - Legislação Social, Deontologia, Puericultura, Medicina
de Urgência, Higiene Mental, Psicotécnica, Pedagogia, Economia Doméstica e
CAPÍTULO VIII
Serviço Social.
DA SECRETARIA E SERVIÇOS AUXILIARES
Art. 6.0 O curso de Nutricionista conterá as seguintes disciplinas:
a) de fundamento - Química e Tecnologia dos Alimentos, Anatomia e
Art. 30. A Secretaria da Escola será subordinada ao Diretor, tendo seus
trabalhos coordenados por um encarregado, escolhido pelo Diretor, no quadro Fisiologia Humanas, Nutrição do Adulto, Nutrição da criança e Dietética Infantil, Economia Dietética e Arte Culinária;
administrativo da Escola.
b) de aplicação - Noções de Patologia da Nutrição, Técnica Dietética,
'Ar. 31. A Secretaria da Escola terá a seu cargo todos os atos administrativos relativos à correspondência oficial registro dos atos escolares, admis- Dietoterapia0 de Adultos e Crianças, Arte Culinária Aplicada e Serviço Social.
Art. 7. O curso de Puericultura conterá as seguintes disciplinas: Hisão, 4ransfeeencias, promoção de alunos, exames e demais atividades escolares,
frequência de alunos e professores, medidas disciplinares, arquivamento dos giene, Puericultura e Serviço Social.
Art. 8.° Os cursos para formação de atendentes terão organização adedocumentos relativos à administração, alunos, professores, atas escolares, exquada para cada caso concreto e serão regulamentados na época de sua inspedição de títulos de conclusão de cursos, relações entre a Direção da Escola
talação.
e os corpos docente e discente, etc.
Art. 9.° Os cursos funcionarão com a cooperação dos Departamentos e
CAPITULO IX
Serviços da Secretaria Geral de Saúde e Assistência, segundo instruções baixadas pelo Secretário Geral.
DA El3LioTECA E PUBLICAÇÕES
Art. 10. A Escola Técnica de Assistência Social adaptar-se-á à legiaArt. 32. Será constituída, dentro das possibilidades e necessidades da fação federal de ensino quando regulamentado o ensino de Serviço Social
Escola, uma Biblioteca especializada, fraqueada aos corpos docente e discente.
Doméstico.

•
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- - Art. 11. A Escola expedirá diplomas e certificados de aproveitamento
dos curses realizados, de acôrdo coro a legislação em aigor.
Parágrafo único. Os portadores de diplomas e certificados de aproveitamento expedidos pela Escola ficarão habilitados a exercer atividades relacionadas com os respectivos cursos e, respeitados os diapositivos legais, terão
'preferencia-para admieeão aos serviços de Aesitencia Social tia Prefeitura do
Distrito Federal.
CAPÍTULO

Setembro de 1944
CAPÍTULO VII
DA CONGRF,GAÇÃO

•
Art. O. A Ccngregação da Escola Técnica de Assistência Social será
constituída pelos professores em exercício e presidida pelo Diretor.
Art. 31. A Congregação se reunirá em sessão plenária, devidamente convocada pelo Diretor, com três dias de antecedência pelo menos, e mediante
.comunicação pessoal a senis membros para os seguintes fins:
a) quinze dias, pelo menos,- antes do início dos trabalhos letivos,
para julgar dos programas apresentados pelos professores das respectivas disci•
DA ADMISSÃO
plinas;
Art.'iZ. Atem do - certificado de licença ginasial exigido' pelo art. 3.°
b) trimestralmente, para conhecer do desenvolvimento dos trabalhos esdo Decreto-lei n.° 6.527, de 24 de maio de 1944, são condições indispensá- colares e pronunciar-se sólere as medidas propostas peia direção para maior
;reis para matrícula:
eficiência do ensino;
a). atestado de sanidade, conferido por serviço oficial;
c) quinze dias depois do encerramento dos trabalhos escolares para
b) certidão de idade, provando a idade mínima de 18 anos e niáxima de .julgar da sua eficiência e colatrwar no relatório anual;
35 anos.
d. tinias as vezes que julgar necessário a direção da Escola ou por proc) carteira de identidade;
posta firmada Dor um terço pelo menos -da mesma Congregação.
d) pagamento de taxa de inscrieão:
CAPITULO VIII
eY aprovação em estágio probatório.
Art. 13. Para o curso de Atendentes será exigido o certificado de
SECRETARIA
conclusão do curso primário eu urna prova de conhecimento equivalente e
Ait 32. A Secretcrie da Escola será eubcsdinada ao DIretor, tendo seus
mais tie constantes dos itens a, b, e e d do art. 12.
trabalhos coordenados por um encarregado,
escolhido pelo Diretor no quadro
•
CAPITULO IV
administrativo da Escola.
Art. 33. A Secretaria da Escola terá a seu cargo todos os atos admiDO REGIME ESCOLAR
nistrativos relativos à correspondência da Escola, o registro de todos os atos
,Art. 14. te regime escolar será de externato.
admissão, transferencia, promoção de aluncs, exames e demitia
Art. 15. O número de matriculas para cada curso sere lixado anual- escolares -escolares,
frequência de alunos e professores, medidas disciplinamente pelo Secretário Geral de Saúde e Assistência, de acOrdo com as ne- atividades
res, arquivamento dos documentos relativos a alunos, professores e atividades
cessidades dos Serviços da Prefeitura e as possibilidades da Escola.
Parágrafo único. Se o nUrrlero de candidatos à matrícula exceder o escolares, expedição de títulos aos que concluirern os cursos, releções entre
numero fixado, proceder-se-á a urna prova de seleção cujas condições serão direção e corpo docente, etc.
determinadas pelo Secretário Geral de Saúde e Aesisténcia mediante proCAPITULO IX
veste do Diretor de Escete.
DA LiELIOTECA E DAS PUBLICAÇÕES
CAPITULO V
Art. 34. Srá constituída dentro das possibiildades da Escola unia BiDO PESSOAL.
blioteca especializada franqueada acs corpos docente e discente.
Art. 35. A Escola editará, dentro de suas possibilidades, trabalhos oriArt. lb. O pessoa' da Escola será c/asisilicado em pessoal dirigente,
ginais de seus professores e alunos que forem julgados dignos de divulgação,
docente, auxiliar, administrativo e eubalterno.
Art. 17. O pessoal dirigente será constituído pelo Diretor e membros assim corno publicará um Boletim periódico no qual serão divulgadas as suai
atividades que forem consideradas de interesse coletivo.
do Conselho Técnico-administrativo.
§ IP O Diretor padrão 03, nomeado pelo Prefeito, em comissão, nos
CAPITULO X
têrmos do art. 5.° do Decreto-lei ia" 6.527, de 24 de maio de 1944, exerceis;
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
função executiva, nos termos do Regimento Interno.
§ 2.° O Conselho Técnico-administrativo, constituído de 4 membros
Art. 36. Fica ,o Secretário Geral de Saúde e Assistência autorizado a
• escolhidos livremente pelo Secretário Geral de Saúde e Assistência entre baixar instruções para instalação dos diversos cursos e organizar o Regimento
os coneponentes do Corpo Docente, terá função opinativa e funcionará como Interno da Escola, o qual abrangerá as disposições deste Regulamento e as
urglio consultivo do Diretor nos casos omissos do Regimento Interno e na- disposições complementares necessárias ao funcionamento da Escola e à efiqueles que; a juízo do Diretor, envolverem interesses da Escola.
ciênciae do ensino.
Arr. 18. O quadro do pessoal docente será constituído por professores
Art. 37. As feries escolares, para o corpo docente e discente, serão to
0
• designados ou contratados nos termos do art. 6. e seu parágrafo único do mínimo de sessenta e dias e no máximo de noventa.
Decreto-lei n.° (1.527, de 24 de maio de 1944, já referido.
§ 1.° O pessoal administrativo e subalterno terá férias regulamentares
Art. 19. O quadro do pessoal auxiliar-será constituído por um Auxiliar de Vinte dias, nos termos da legislação vigente, e de preferência na época das
ela Direção e pelos Auxiliares de ensino, designados ou contratados nos termos ferias escolares.
do artigo 6.° e seu parágrafo único, do Decreto-lei n.° 6.527, já citado.
§ 2.0 O pessoal auxiliar terá férias no período das ferias escolares, o
Art. 20, O quadro do pessoal administrativo será constituído por fun- sua duração fixada pelo Secretárià Geral de Saúde e Assistência por proposta
_
cionários da Prefeitura ou extranumerários admitidos nos termos do art. 6.° do Diretor da Escola, de aceedo com as conveniências do serviço.
e seu parágrafo único do Decreto-lei n.° 6.527, de 24 de maio de 1944.
Art. 38. O ensino de Canto Orfeônico será ministrado às alunas da Elo
Art. 21, O quadro do pessoal subalterno, admitido nas condições men- rola, sem prejuízo dos trabalhos escolares e com a finalidade de organizar, se
cionadas no artigo anterior, terá constituído de serventes, encarregados de lim possível, um Córo Orfeônico.
e conservação das instalações da Escola, etc.
Art. 39. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 22. Os serventuários da Prefeitura do Distrito Federal cujos serDistrito Federal, 31 de agásto de 1944, 56.° da República.
viços forem necessários ao funcionamento da Escola serão designados pelo
Prefeito, por proposta do Secretátio Geral de Saúde e Assistência.
HENRIQUE DODSWORTIL.
Art. 23. Os professores ou demais serventuários da Escola Té.cnica de
Assistência Social serão admitidos pelo Prefeito, mediante proposta do SeDISTRIBUIÇÃO DE VERBA N.° 4
cretário Geral de Saúde e Assieteacia.
_ Arr. 24. Os professores e demais serventuários da Escola Técnica cia
O Prefeito do Distrito Federal, atendendo às necessidades do serviço
Assistência Social terão seus borá/jos de trabalhos fixados pelo Prefeito, ene. diante proposta de Secretário Gerd de Saúde e Assistência, e de Scôrdo com determinado pelo Decreto n.° 7.860, de 25 de julho de 1944, e usando da
atribuição que lhe confere o art. 4." do Dcereto-lei n.° 247, de 4 de fevereiro
▪ legislação vigente.
Art. 25. Aos serventuáries da Prefeitura do Distrito Federal designados de 1938:
para . fynções de magistério na Escola, sem prejuízo ele suas funções normais,
Resolve alterar a distribuição da Consignação 3 - Verba 506
Deparserá ccricedida gratificação por hora de aula extraordinária, como professores tamento do Tesouro, de orçamento em vigor, para que prevaleça a seguinte:
de cursos legalmente instituídos, nos termos do art. 102, item -VI do Decseto-lei n9 3.770, de 23 de outubro de 1941, modificado pelo Decretolei n.° 6.501. de 15 de maio de 1944.
Códigos
Mutação paCAPÍTULO VItrimonial
Discriminação
Espécie
DA DIREÇÃO
Cr$
Art. ao. os serviços da Escola Técnica de Assistência Social serão
.
Geral 1 Local
" superintendidos por um Diretor, padrão 03, nomeado de acOrdo cone o dia-•n•
- posto no art. 5.° do Decreto-lei n.° 6.527, de 24 de maio de 1944, assistido
• por um auxiliar de direção designado pelo Secretário Geral, mediante pro3.541 Para o resgate de títulos
8.734
posta do Diretor - Terá o Diretor a assistência de um Conselho Técnicodo empréstimo de Cru" administrativo constituído de quatro membros de livre escolha do Secretário
zeiros 100.000.000,00 .
5.476.200
V
Geral de Saúde e Assistência cone os membros do corpo docente.
8 . "734
3.542 Para o resgate de títulos
Art. 27. O Diretor terá função executiva, de acôrdo com o Regide diversos empréstimos
V
1. 000 000
mento Interno.
- Art. 28. O Conselho Técnico-edministrativo terá função consultiva, de
.1~1111nnn••n•n
•acôreio com o disposto no peregrefo 2.° do art. 17 deste Regulamento.
Art." 29. O auxiliar de direção terá função executiva Tl0 impedimento
Distrito Federai, /. de setembro de 1944.
- transitório do Diretor ou na sua ausência, funcionando-como seu imedieto . na
HENRIQUE DODBWORTFI.
esfera executiva.
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SECRETARIA DO PREFEITO
•

Serviço de Expediente

• Ekiedienie (To, dia. 1 de setembro de 1941
da.:1-1ET(X4 DO DIA. 31 DE AG0STO DE 1941
• O Prefeito do Distrito Fedi.ral,, resolve,.
:Prover:
• Pelo . decreto P". 987, o cargo, em como,
lie Chefe de Serviço' da Conirêle Técnico, padrão 01. — 10 Departaim.apto da Renda Imobiliária da Secretaria Geral de Finanças, coto
4. oficial administrativo, classe 76 — Amériro Werneek. 'Júnior, mat.'. 17.977,
. Pelo decreto P. 988, o cargo, em confissão,
de . Chefe do Serviço de Arquivo, • padrão 03
— do. Departamento da Renda Itoobiliária
Secretaria »oral de Finanças, .corn. o serventuário aixtranumerário, Fraticiseo, de. Carvalho
mat. 5.970.
Exonerar :••
.
reaagm, am, aamfasao,
Polo •deceetia.E-112,
.de Chefe do Serviço do Arquivo. padrão 03
do DePartaniento dit • 'Renda Imobiliária da
Secretaria Geral de Finanças, o oficial administrativo, classe '76 Arnirieo \Verticais .Túnior, mat.... 17.977, jiior: haver sido 'promovido
t'in outro carga. em comissão.
.1'o-to...decreto E-1 • 13, do cargo. fon 'cordissão,
G dá 11nanças,
de Adjunto do Secretá rio eral
padeão 02 — O serventuáriã extraournerário,
Frate?sco.de Carvalho mat. 5.970. por
haver tido providd cm outro cargo em comissão,
.VPOS DO SR. ',REVMO.
.•
Dia 30 de aaCiato 'de 1011
Apostilas:
vista 'do qui, Consta. do- processo. número
•
89.532-41-ASE, fica retificado para José•Antunes Dias . 'de Abreu, o nome do, jardineira,
padrão2 t — mat. 411-.221, José illias de Abreu,
, Á vista' do que consta do processo número
92.579-44-ASE, fica retificado pára Aga:.stilibo Moei, o nome do trabalhador,. padrão 13
— mat. 00.726, Agostinho Mario.. •
.•
Dia 31
Portaria il.° 212:
, O Prefeito do Distrito.'Eederal, tendo em
vista O Parecer conStimte (19 'ofício .1.611, de
7,2 do corrente, da Secretaria Geral de Finan.tas, que propõe o cancelamento da insei
da firma. Papelaria Alexandre Ribeiro Ltda.,
resolve autorizar o cancelamento pedido ficando, em conseqüência, a firma Papelaria
'Alexandre Ribeiro Ltda. infpedida de transaeionar com as diversas Repartições da Prefeitura do Distrito Federal. Distrito Federal, 31 de agosto de 191/. —
fienrique Dotlsworth,.
DESPACHOS DO Sfl. PREFEITO
• Dia 30 de agosto de 1911 . -Na. Secretaria do Prefeito:
Agostinho • Riccio (12.993) e Jbs6 . Dias • de
_Miran (12.979). — Deferido, nos tèrmos do
parecer do Sr. Secretario (11.xal do Administração, obedecidas as prescrições
Oficio 1.475 da Secretaria Geral de Administração (13. 067) . — Autorizo, HOS
rIa parecer do ' Sr. Secretário Geral de 'Admi..
lustração, obedecidas as prescrições legais.
Confederaão lirasileira de • rukilismo —
(12.636). — Autorizo, obedecidas as prese•ritões
• António Leite da Costa (12.912). — Autorizo ti dosapropriação, nos têrtoos do laudo e
tio parecei', pelo preço de Cr$ 105.600,00 ,-obedecidas as prescrições legais.
.
•José: 11, Veiga Abreu e outros (13.618).
Aprovo o laudo l
de fls. 6, pa imPortânc i a do Cr$ 228.000,00 — relativo ao
itnovol 11. 0 251 da rua Uruguai, e autorizo,
se necessário, o depósito judicial da impor1
•de Cr$ 253.440,00 — que corresponde
ao valor. máximo legal para Ales:Apro priação. do

referido imóvel, nos Vermos do parecer e abedey:idas as prescrições legais.
Progresso industrial do Brasil (13.141.5).
Aprovo ó laudo de avaliação do- fls.' 5,, mi importância de 'Cr$ 112.410,00 'relativo ao
imóvel ris. 552, 554, 556, 558,. 560 e 562, da
rua Coronel Tamarindo, .e autorizo, se necessário, o depó gIto judicial da , iniportância 'de
Cr-$- 238.-461,00' — que Corresponde -ao Valor
máximo legal para desuprópriação do, referido
imóvel: nos lêrmos- do 'parecer, obedecidas as
prescrieões_ legais. • ,
• ".
Isabel -Alves Cargueira (12,289). --- Aprovo
a laudo do avaliação de fs. 1 na . importâaeia dn •.i' Cr$- 11.200,00 ,— relativo ao imóvel
n. O 66 da rua. JardiM, e. autorizo, se necessário, o depósito. judicial 'da intportância - de
Cr$ 23.988,80 -•-• •que corresponde ao • valor
máximo legal para desapropriação do referia() imóvel, nos • têrmos dop • arecer, obetlecida.-s:
as preséries
Claudina G oncalve ,: . de Rezende (12.
287). -,Aprovo o laudo de avaliação de fís. 1 na' importância de Cr$ -11.600,00 .— relativo ao
imóvel.n.°' '70 da, rua Jardim. e autorize -: se
nééessário. ,o depósito judicial da importância de Cr$ 19.200,00 --.•• .que corresponde ao
valor• legal para desapropriação' do
referido imóvel. 'nos .Vemios do parecer e
decidas as prescrições legais.
João da Fonseca (12.790). Aprovo o laudo
de avaliação do fls .. 1, na importáncia . de Cr$
10.560,00 — relativo ao •inióvel 11. 0 79 'da ruá
',111Cditn, e autorizo, se neceSsário, o depOsito
judicial da referida • UnPort.ânc •ia que cor.'resoondit ao valor máximo legal para Clesnpropriação do referido imóvel, nos lêrtnoS do parecer e obedecidas as Prescrieões . legais. •
Manoel da Fonseca (12.291). — Aprove o
laudo de avaliação de - fls. 1, •na importância
dor Cr$ -06.096,140, relativo ao imóvel "Minero 84 (antigo 75)da rua . Jardim, •e.autorizo,
se necessário, o demisi
to".judicial da importãneia de Cr$ 192.192,00 que corresponde
ao valor máximo legal para desapropriação do
referido imóvel nos têrmos do parecer ' e _obade-cidas as -p rescrições legais. .
Manoel cla - Silva , Moreira (12 .. 2 9 2) .—Aprove o latido de .avaliação de fls. 1, na importância do Cr'$ 12.000,00• retal-ira ao imóvel
it.° 74 (antigo 71) ' ila. rua Jardim, -e initoaizo,
se necessário, o -depósito judicial da referida
importância que corresponde ao valor'
mo legal para desapropriação do referido imóvel, nos têrmos do parecer e obedecidas as
prescrições Jogais.
Joaquim . Vieira Ferra•iira. (18.816) , —
Aprovo o laudo de avaliação de fls.' /2, relativo ao terreno sito na estrada. do Apicú. (par)
a r.10.00 J. o. da rua Ruth Ferreira (pai:), e
autorizo, a sua desapropriação amigável ou
judicial, pelo preço de Cr$ 12.200,00 — nos
Wrimis do parecer,' obedecidas as prescrições
legais.
Praxedes Alexandre dos Santos (12.793),,
— Aprovo o laudo de avaliação de ,Lis. 1, - relativo ao imo yet 11. 0. 75 da rua Leopoldino
Bastos, e autorizo a sua desaperpriação. rmig• ável ou indiciai pelo Preço de Cr$ 11.730,00
___. nos tèrmos do parecer e obedecidas as
prescrições legais.
António Teixeira Mota (07.913). — Aprova O laudo de avaliação de fls. 3, na' importância do Cr$ 200.640,00 .— relativo ao imovel„n. 0 25 da rua das Marrecas, e autorizo,
se necessário, o depósito 'judicial da, mesma
importância, que corresponde ao- valor máximo lega/ para desapropriação do referido imóvel, nos tamos do parecer e obedecidas as
prescrições legais.
Associação . Beneficente 'Conde M. 5. Cosmo do Vale .(07.914). — Aprovo fi laudo' de
abaliação de fls. 4, 'na importância de .Cr$
450.000,09 — relativo ao imóvel n.° 311 da
rua Buenos Aires e autorizo, se necessário,
depósito j udicia/ da importância de Cr'
.--,- que _corresp onde. ^a? N:alOr feá-.
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xinio legal' para desapropriação.• do - referido

nos têrtnos do parecer' e obedecidas as prescrições. legais.
•
Expostos cia Santa Cas
a do nisericórdia —
(07:945). ..,•-•Apro-vo o laudo de. avaliaçãO de
Lis. , 3, na importai-teia do Cr$ 67.000,00- —
relativo ao imóvel 11 .° 367- da rua da Alffia-•
&lega, e autorizo, se necessário, o depósito judicial . da . importância de. Cr$ 73.920.00 —
que corresponde ao valor máximo. legal para'
des,aprooriação do referido imóvel,. mis tèrmos•
dodo •pareeer, obedecidas as prescrições legais.
Tereza Rosa e Outra,. (08.0:19)
latido cie "avaliação de fls.:. 3, na iniportânebt
de Cu'$ 170.000.00 — relativo ao imóvel nu- ' mera 258, da•rna ,Senbot. dos Passos, e autorizo', se neeeesário, • o depósito judicial da iiiiportárinia, de Cr$ 242.880,00 — gim coaresponde •
. valor iná,xituo legal para dosapro-priação• do- referido imóvel, nos têr tnos
pazreeer. obedecidas -as • prescrições' legais.
• •' Angela Gonzalez e Gonza/eZ (08.013).
—
Aprovo o laudo do . avaliação dl' lis.
ira
voa:Meia . de Cr$ 50.688,10 --relativo ao
imóvel43 tia ruado Núncio', e. attico-izo,
se necessário. , O dePéalto judicial darefecida
iMPortancia; que' eorreSpoode ao 'Valor
mo legal para desap-ropriaeão doveferidovel, nos têrtons ,
p,a•recer, -obedecidas aapee.scrieões
Angela Gonzalez e 'Gonzalez (08-.011). • -Aprovo o landi) de •avaliução 'de 11S. 3. na h/l)Ortàjieia de Cr$-96.600,9n— relativo ao • imó'cl n. o :11 da rua do Núncio, e aritorizo. se
necessário, o dePosito judicial da importância de • Cr$ 101:376,00 — que corresponde ao.
valor máxinio legal, para desapropriaefio do
referido imóvel, nos ti:ri:rios . do parecer, obedecidas afs-pres'evições
Santiago Galego Rodrigues, (08.038). —
Aprovo o laudo de avaliação de 118. A, na hoportância de Cr$ 190.000.00 — ao
imóvel n. o 48 da rua da Constituição, e autorizo, se necessário, o depósito judicial da
importância de Cr$ - 2115.34 .1,00 —..que corresponde. ao vador unixiino„ legal para desapropriação do referido...Ui:ais-11, nos lêrmos• do
parecer, obedecidas as, prescriçiies legais.•
Dia 31
Ofício 1.001 do Ministério da- Agekultura
(13.038), Oficio 3.192 do Consetito Federa/ do
Comércio Exteriod . (13.061), António Medaber
(12.703). e Ofício 610 da: Comissão Exertitiya
das Frutos (13.079): -i- Ao D.F.S.
• Oficio 507 tIa 4. 6 Congresso de Brasilidade
(13.006), Oficio 2.181 do Ministério da Guerra (13.001) e Ofício 650 do Departamento de'
Imprensa e Propaganda' (13.0VG): — Ciente.
Arquive-se,
Oficio 12,5 do Departarnento do Tesouro
(12. .713) e-Oficia 211 'dit Secretaria Geral dA
Educação e Coltora (12 ...239). — laça-se.
expediente, nos têrmos do pat-ecer, obedecidas as Prescrições legais.
;•
Alfredo Sguori (13.073). — Ao D. I'. S.
para informar.
•
Oficio 2.223 do Ministério da Justiça e Negócios Interiores (13.039) •,
À A.M
Oficio 3 do . interventor Federal no Edwin
do Rio de Janeiro • (13.036). — À Secretaria
de Administração.Oficio 1.218 da Estrada de Ferro Centeal 'do
Bras i l (13.035), — Ao Secretário Geral. de
Viação.
Oficio .167 da Coordenação da Mobilizaçãe
Económica (13.031). — À Secretaria de Saúde.
-Maria Ligia llreves (13.032). — À Secretaria de .E'attleação.
Clube de Regatas Vasco da Gama (13.031).
— À Secretaria de Finanças.Oficio 757-11 da Secretaria Geral de Educação e Cultura (13.008). — Autorizo, obedecidas as prescrições legais.
Ofício 1 do Departamento de Guerra dos Estados Unidos da América do Norte (13,102).
— À Secretaria dáViaeão.
Ofício 401 da Coló
nia Gustavo Riedel
( 313 - 06 9 ) •
A Secretaria de ViaçãU.. .
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Ofício 79 do Ministério das Relações Exteriores (13.005). - Ao Departamento) e Fiscalização.
Zenir Castro Lustrosa de Ara g fio i10.C46),
e Alexandre Hamilton Sahoia Ribeiro e outros
(10.700). - Arquive-se em comprimento do
despacho proferido pelo Sr. Presidente da
República.
Ofício 1.228 da Secretaria Geral sie Saúde
e Assistência (12.688). Autorizo, obedecidas
as prescrições legais.
Se
Alvaro Gomes Romero (13.057). cretaria de Viação para informar.
Oficio 3.602 do Instif rito Brasileiro.ole Geografia e Estatística (13.037). - À Secretaria do Prefeito.
FaçaCia. Expresso Federal (11.50!:e
parecer O da
se o expediente nos- têrmos
lei:
Jerúnimo da Rocha (12.71(1j! • - A Secretaria de Sauole para informar.
Celso Veiga de Sá (12.704). - k Secretaria de Viação.
Ofício 1.233 da Secretaria Geral de Saúde
Secretaria de
o Assistência (12.751).
Viação.
The Rio de Janeiro City Emprovemenis
Comp. Ltda. (12.708). - À Secretaria de
Administração.
Empresa de Diversões Vitória Ltda., ....
(05.631). - O local em apreço vai ser imediatamente ajardinado. - Indeferido,
Emílio Lourenço Dias (01.076). - Deferido, nos trinos do parecer, obedevidaa
prescrições legais.
Empresa Construtora Suburbana Ltda. (12.312). - Proceda-se nos farolins da conclusão do parecer, obedecidas aS p-reser:eões
legais.
Banco Balo Belga (02.325 Autoriia, o
depósito judicial da importância de Cr$ ,...
2.040.000,00 - que corresponda ao valor máximo legal para desapropriação do imóvel. numeros.127-129 tia rua da Quitanda. nos tèrilios
do parecer, obedecidas as presurIçõeS

Departamento de Fiscalização
Expediente do (lia 1 de seterislro de 1911
DESPACHOS DO SR. DIIIETOR
Eletro Frigor fada. (30.33s) .
Deferido •
„acacio laias campeão (311.337) . - Idem.
Aderhal de Figueiredo SCITa
143.339)
Idem.
F. A. FI1r1Seea & FOnSeea
. 310) .-Idem.
Soc. Imobiliária Santo Afonso Li da. (36.3.11)
Idem.
Antônio Lama' Losada !- 30.312). - Idem.
Herman() & Ramos (36 .3 43). - Idem.
Alberto Elesbão Xavier (36.146) - Idem.
Leiteria Palio ira Ltda. (36.158) . - Idem
Maria do Alivio Pereira da Silva (36.150).
- Idem.
Almeida Rosa & Comp.
36.152). Idem.
Gabriel & Fernandes (36.153). - Idem.
Lejbus Czatcgzynsky (36.156). - Idem.
Ferreira Neto & Cunha (311.158). - Idem.
Estavas & Camnilho (36.145). - Idem.
Gusta Aisen (36.157). - idem.
Raul Nicolau Roque (36.155). - Idem.
- IV. de Resende (36.151). - idem.
Acácio Rodrigues de Carvalho (36.151). Idem.
Naliun Assa!! (36.140). - blem.
Humberto dos Santos Machado l :.I6.147).
josó Maria Teixeira. (36.280). - Obtenha
prévia autorização do Conselho Nacional do
Petróleo, para licenciar de novo o automóvel,
adquirido em leilão judicial.
Italina A.ntonieta pinheiro BasJos (21,546)
--.- Cancela o auto.
Tiago Guimarães (19.440 - CertifiquemSe os autos de flagrantes ns. 79/85 e 86.
Halo Del Cima (35.826). - Cancelo os autos, mu face do parecer do Sr. Chefe do
14.° D. F.
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SECRETARIA
GERAL DE ADMINISTRAÇÃO,
Serviço de Administração

•

"Expediente do dia 1 de setembro de 1014
Itvlaf,:roi de inclusão sie exiramonerários
149-040/ SOE.
8eereloria (.•:erat de Edueacão
Servente, extranurnarária
Santos.
Nota: A candidata acima olevera comparecer, no dia Se leinbTO di earrenle ano,
das 12 às 15 horas, t Avenida 0.Iraça Aranha
1 .0 116, 1.0 andar, sala 26, munida dos seguintes documentos: carteira de identidade e
fóllia corrida tia Polícia do Departamento de
Segnranea Federal, certidão sle identidade on
'de casamento, atestado de vacina Ci cinco rIItratos tirados 110 frente, me4linsbi_3 1/2 x .)
centímetros.
'I( (5 DO SR. sECRETÁRIO o': ER kl.
PORTARIA N.° S i
I) Secretário Geral de Adminisaca,Jao, rio1'.I; constituir, de aduai° com o ar t. 32 otas
Instrueões n.0 13, do 13 de ¡unha de 1951,
(testa Secretaria, para os provas le habilitarão ole Prático de Farmácia. extranumerário
niensalisia, a Banca Examinadora com os Se1bores Rannundo Ferreira Antera, farmacêutico el. 72, matricula 26.098, Oaei Porfirio
Antunes Gaivão, Pratico de Farmácia, classe
33. matrícula 1.891, e João Caetano (1a. Silva,
Prático de Farmácia. classe 33. matricula
27.738 designando como Presidanta ola Banca
Farmacêutico, classe 72, Ikaimunda Ferreira
Aolero, mat. 26.098,
noivrAma 5. 0 .55
0 secretário Geral lo Ad miiiis[tuçâ, r esol ve constituir. Cle acordo com o ar!. 32 das
Instruções 11. 0 13, do 13 de junho de 1941,
desta Secretaria, para os provas le habilitação de 'Técnico de Laboratório, extranumerário metiaalista, a Banca Examinadora com os
Srs. Nicanor Botafogo Gonçalves da. Silva,
Chefe de ;:arviço P. 03, mat. 20.503. Osvaldo
Cruz Filho, Biologista classe "L" e Mário Camara da Iklota, 'Técnico de Laboratório classe
"J", desi g nando como Presidente - da Banca o
Chefe -de Serviço P. 03, Nicanor Botafogo
Gonçalves da Silva, mat. 20.503.
Itetaç;a de inclusão de extranumerarios
113-037/S6 S.
Secretaria Geral de Saúde
Enfermeiro, extranumerário diarisla:
mia Figueiredo Macedo, mat. 38.13(;.
!tataca. de inclusão tle extranumerarie,,141-022/SGV.
Secretaria Geral dc Vioeii,l
'rraballoadores extranumerarios, sliaristas:
Aristóteles Pereira, mat. 38.437 - Aguir
Mendes dos Santos. mat. 38.438 - Antônio
Leite do Nascimento, mat.' 38.139 - Edmundo
Nascimento Pires, mat. 38.440 - Francisco
de Paula, mat. 38.441 - João de Carvalho,
mat. 38.442 - Moacir Joaquim de Santana.
mat. 38.443 - Orlando Josi. (lis Santos, matrícula 38.444 - Raimundo José Pereira Filho, mat. 38.445.
Itelaçao de inclusão de eviranernerarios
145-038/5131e,
Seerclaria Geral de Eduene»:io
Trabalhadores extranumerários, diaristas:
António Pereira, mat. 38.416 - Adindo Alves Mosqueira, mat. 38.417 - Acácia Augosto Rosa, mat. 38.148 - Ana Silveira da
Cunha, mat. 38.449 - Daniel Soares dos Reis.
mat. 38.450 - Geraldo Morado, mat. 38.451
- liandet Ferreira da Silva, mat. 38.452 toldo de Sousa Botelho, mat. 38.453 - Joel
Azevedo Silveira, mat.. 38.4.54 - Moacir Nunes Matos, mat, :38.455 - Manuel Paula Rosa,

mat. 38.150 - Néri Herculano Dias, matricula 38.457 - Rosalina da Silva, mat. 38.458.
Professor de Curso Primário extranurnerario mansalista: ;luneta Machado Asturiano.
Nota - Os candidatos acima deverão comparecar ít Avenida Graça Aranha n.o 416, 4.0
andar, sala 416, das 12 Os 15 horas, no dia 4
de setembro do corrente ano, munidos dos seguintes documentos: carteira de reservista ou
certificado do Serviço Militar. certidão de
idade ou de oaisamento, carteira de identidade
u' l'Stlia corrida da Policia do Departament..
Fadara' de Segurança Pública, atestado de vacina O cinco retratos tirados de frente, m e
2 3/2 cros.
-dino3',1!x
DESPACHOS DO SR. SECRETARIO GERAL()adina Gomes Barreto ref. João Gomes,
mal. 20.1W?, . 01.606-41-ASA . Deferido.
Antônio Joaquim ole Freitas, mat. 26,71a,
P. 93.163-44-ASA. - Indeferido.Romualdo Panezes, mat. 24.620, P. 93.47141-ASE. - Indeferido.
João Luiz Barbosa, mal. 9.746. P. 93.01011-ASA. - Indeferido.
Milton de Resende_ Viega .s, mat. 31.790, P.
90.553-11-ASA. - Mantenho o despacho da
indef e ri Ine lii o •
Ruo! Amaral Peixolo, P. 94.356-41-ASA.
._ Deferido, pelo prazo si e um (1) ano, pelo
art. 163 do Estatuto, tendo em vista as
formações.
José Alves, mat. 8.212, P. 28.321-13-AS..t.
- Deferido, O - visli das informações prestedas.
José Ramadas. mal. 10.204, P. 29.382-11ASA
Idem.
Arnaldo Fernando Balossler, mal. 8.328, P.
78.365-4-1-ASA. - Idem.
Falismino Peixoto de Alencar, mat.
P. 78.359-44-ASA. - Idem,
Ovídio Abobares! Moura, P. 78.387-11-A5A,
-- Idem.
Cartas p ereira Ia Silva, mat. 8.390, P.
78.377-14-ASA. -- Idem.
Manoel de Oliveira, mat. 8.213,
11-ASA. candido Gomos Viana, mat. 8.103, P. 78.32711-ASA. - idem.
Estado 'Teixeira Braga. mat. 8.209, P.
78 .331- I -ASA .
Idem.
Relacionem-se, à, vista das informações
prestadas, as despesas abaixo discriminadas,
para pedido de abertura de e rédito„ °P or ton : imante:

crs

Adalberto João Lopes, matrícula
8.282
120,00
Daniel Ferreira Pinto, matr. 8.253.
5.843.90
Antônio Ferreira dos Santos, matrícula 8.213
107,50
Augusto Itsidrigues Pereira da
cruz, mal, 10.618
2. 158,00
Luiz Felipe Saldanha da Gama
50,00
Murei, mar. 22.559
Carlos Seheweria Filho, matricula
11.173
751,70
Flpidio Pinto Moreira, mat. 6.383.
5.801.70
560,30
Elias Vila, malr. 31.360
José Gonçalves de Sonsa, matrícula
1,348,70
8.353
Banco Industrial Brasileiro S/A, P. 87.51911-ASA. - Proceda-se de acordo ( ! om o pa.
tia Procuradoria.
Emitia José da Silva Assuneão, matricida
34ts, P. 91.581-11-ASA. - Deferido.
Carlos Eduardo de Oliveira Vale, matrícula
21. 197, P. 05.350-41-ASA. - Autorizado.
Antônio da Silva Maia Filho, mat. 13.470,
P. 84.502-44-ASA. - Deferido, de acao,da
com as informações.
Raquel Vieira de Aquino, mat. 31.051,
95.757-44-ASA. - Arquive-se.
Francisco Xavier otos Santos, mat. 12.951.
P. 77.566-41-ASA. - Fixados em Cr$ 23:3,30

Sabado 2
.(duzentos e trinta e . três cruzeiros e trinta cen(avos), os proventos dc . inatividadeadoservia
dor em referência • à vista das informações
prestadas polo Departamento -do Pessoal e de
acanto •com as- disposições 'de Decreto-lei número-G.435, de 1941. (Proventos mensais).
Agenor da Silva Braga, --mat. 32.625, P.
77.430-14-ASA. Fixados em Cr$ 359,30
(trezentos e cinqüenta e nove . cruzeiros e
trinta centavos) mensais, os proventos de inatividacle da servidor em referência, à vista
das Informaçaea. prestadas pelo Départamento
do Pessoal, e de acanalo com as disposições do
Decreto n. o 6.435, de 1944.
Maria Adélia de Afonseca Alves de Sousa,
I, . 94.303-14-ASE. - À vista ,das earlidõeS
-ex pe didas peto 4.0 Distrito •Sanitário, pelas
quais se verifica que o serventuário, no período entre 21 a 21 de ag-ôsto iiltinio, esteve
afastado do serviço por motivo de doenea
infecto-contagiosa, de adiado com . o despacho do Sr. Prefeito, exarado no processo
iaero 18.261-40-ASA, abono os referidos dias.
- Sara Fernandes de Jesus Carvalho. mataisuai 26.073. P. 95 . .850-44-ASA. - AguardeLúcia ',intentei Flores. matricula 27.620,
P. 95.864-44-ASA. -Idem.
Noanda Itodrigues da Silva, matricula 25.981,
. 95. 7(15-44-ASA.Idem.
LISTA DE LICENÇAS
Expediente do dia 1 de setembro de 10.1i
Concedida aos servidores:•.
Efetivos - de acardo com o Decreto-lei número 3.770, de 1911. •
Extranumerários: de acarai° com o Decretolei na, 240, de 4-2-38, combinado eorn o Decreto-lei 11.0 3.770, de 1911.
Federais: de acórdo com o Decreto-lei nómero 1.713, de 1939.
DESPACIIOS DO Stt. SFARETR1110 GERM.'
DE ADMINISTRAÇÃO
Mele° - Matrícula:
1.010 - 16-.522 - l.zidra Pedro do Nascimento - Bibliotecário classe 75 - 45 diaa, artigo 153, a • partir cie 3-9-41.
2.501 - 5.032 -a Anival da Silva Carneiro
- Oficial administrativo, classe 75 - GO dias,
art. 153, a partir de 5-9-44.
2.850 - 9.456 - Martins Gornes - Tenha-.
thador P. 13 - 20 dias, art. na, a partir de
5-9-44,
2.030 - 11.031 - João Cândido da Silva Trabalhador P. 13 - 15 dias, art. 153, a partir de 5-9-41.
3.151 - 18.113 Silvino Nascimento Trabalhador P. 13 - 30 dias, ar t. 153, a partir de 5-9-41.
4.661 --a. 10.915 - Joana Araújo Primo Cozinheiro extr. mens. -a. 15-acTias, art. 153;
a Partir d 5-9a14.
4.831 - 11.175 - Alliao Adão Figueira Trab. P. 13 - 25 dias, art. 154, a partir de
5-9-44.
•
4.932 - 7.971 - Manuel da Silva - Trabalhador extr. mana. - GO dias, art. 153, a
partir de 5-9-44 . •
5.010 - 5.272 - José de Oliveira Barros
_ músico extaa mens. 15 dias, art. 153, a partir de 5-9-11.
5.321 - 6.113 - Anália Costa - Enfermeiro extr. mens. - 30 dias, art. 153, a partir de
5-9-41.
5.317 - 18.790 -- Albertina de Araújo LoPaa da Costa -GO dias, art. 153, a partir de
4-9-41.
5.370 - 31.055- - 1- sã César Moniz Reis 'Prof. C. P. cata. Mens. - 90 dias, art. 153,
a partir de 5-9-41.
5.850 - 18.206 - Armando Jaaé. Francisco
- Calceteira P. 22 - 15 dias, arl. 154, a partir de 5-9-14.
5.851 - 15.872 - João Francisco - Trabalhador P. 13 - 00 dias, art.. 153, a partir
de a-51-1a.
5.934 - 19.012 - Ulisses Elias de Morais
extr. mens. - 20 dias, art. 151, a
partir de 5-9-44.
G.850 - 20.705 - Jasa da COncelaria Trato. P. ta - 120 dias, art. 153, a partir de
5-9-44.
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.8.690 - 36.062 - Francisco de Paula Santângalo - Trai). cair. meus. a- 20 dias, artigo 153, a partir do -5-9-64.
8.705 - 229.265 - Maria da Silveira Ferraz - Mandante classe C - 90 dias, ara. 165
do Decreto-1i.n.° 1.713, a partir de 5-9-41;
8.850 - 26.315 - Manuel Miguel -Pestana
- Trab. P. 13 - 60 dias, art. 153, a partia
de 5-9-11._
8.851 - 23.714 - António Teixeira de Miranda - Pedreiro P. 22 a- GO dias, art. 153, a
partir da 5-9-41.8.931 - 25.922 a-- Benedito Teixeira T rata P. 13 - 15 dias, art. 133, a partir de
5-9-41.
21.190 - José Antônio da Silva - Trabalhador P. 13 - 60 dias, art. 153, a pacta da
data da publicação. Cancele-se a auspensão a
partir da publicaçãa.
•
baleferimenla e altas
-1.521 - 8.306 - Edinaldo Coelho de Almeida - Operário P. - indeferido, à vista
do laudo médico. lleassuma o exercício, no
término da licença.
3.341 - 3.523 - Dionisio dos Santos Servente P. 23 - Indeferido, à vista do latido
média°. Reassuma o exercício, no término da
licença.
3.855 - 217.:812 - OSVIlldo Francisco Ferreira, - Trab. P. 13 - indeferido, à vista do
laudo médico. Reassuma o exercício, no término da licença.
3.911 - 6.130 - Carlos lacainó de Maceao
-Trab . cate. inana - indeferido, à vista da
laudo médico. Reassmna o exercício, no término da licença,.
- 6.923 - Teresa .Azevedo Vilela Pref. C. P.' classe 51. - indeferido, à vista
do laudo•MédiCO. Reassuma o exercício, no término da licença.
4.860 - 2.415 - Francisco Miranda - Motorista P. 21 - Indeferido, à vista mio laudo
médico. Reassuma o exercício, no término da
licenaa.
4.931 - 3.270 -José Antaluio Lao --a.:Tra.
balbador exila mana. - Indeferido, a vista do
laudo médico. Reasstuna -o exercício, no término da licença._
7.93a - 22.3.31 Ernani Castelo BrancoTrata extr aamens. - indeferido, à vista do
lauda médico. alleassuuna o exercício, no término da licença.
8.662 - 27.-736 - Otoniel Soares de Mendonaa - Farmacautico elaase 71. rido, à vista do laudo módico. Reas.stima o
exercício, no término da licença,
Mal-archa:is
1.153 - 7.731 - Consatelo Azarnor Neto tios
Reis - Prof. C. P. classe. 50 - -Arquive-se.
Regularize sua situação, crue prevalecerá a-partir da data da miblicação cio novo despacha.
2.961r- 10.189 - Manuel Rodrigues - Maquinista P. 21 - Arquive-se. Regularize sua
situação, (Inc prevalecerá a partir, da data da
publicação do nova despacho.
3.600 - 1.683 - Antônio José da Silva Trata P. 13 - Arquive-se-Regularize sua situação, Min prevalecerá a . partia- da data da
publicação do novo despacho.
3.912 - 31.401 - Rodolfo Gomes da Silva
- Trab. P. 13 - Arquive-se. Regularize-sua
situação. que prevalecerá a partir da data da
publicação do novo despacho.
3.917 - 3 1.382 - JoSé Joaquim dos Santos
Trab. I, 13. - Arquive-se. Regularize-se
sua situação, que prevalecerá a partir da data
da publicação do novo despactio.
5.935 - 18.887 - Lin° Tomé doa Santos
- Traia. exila mens. -a- Arquive-3e, Regularize sua situação, que prevalecer, a partir da
data da publicação.
0.331 - 32.941 - Leda Sá Pavanelli Prof. C. P.. extr. meds. Arquive-se. Regularize sua situação. que . prevalecera a partir da data da publicação do novo despacho.
- 6.673 - 17.558 - Rosa Amélia de Abreu
Arruda a-- Trab. P 13.- Arquive-os. Regularize sua •situação, que prevalecarlia partir
da data da publicação do novo despacho.
7.691 a--.34.a13 - José de- Souza Oliveira
- Servente enc. .mens. - Arquive-se. Regularize sua situação, que. prevalecerá a partir
da data da puldicação do novo -flespachy.
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8.900 - 29,350 - Carlos Couto-- Pedreiro-a' 'Arquive-se, ditegulariaa sua-situação que prevalecerá a. partir da data ala ptablicação do novo despacho.
Licenças
1.135 -a- 00.330 - Waldyra Azevedo de NOronha - Of. Adm. Cl, 72 - 30 dias, art. 153,
a partir de 3-9-41.
1.250 - 21.189 - Florinda Guimarães Prof. C. P. Cl. 31 - GO dias, art. 133, a partir de 26-8-44.
1.701
33.175
Murilo Sá Freire de
Abreu - Zelador extr..mena. - GO dias, art.
Cancele-sa a
153, a partir • da publicação.
suspensão a partir da publicação.
1.722 - 01.206 - Aleira., Carneiro Lisboa
- Fiscal Cl. 31 - 90 dias, art. 153, a partir
do dia seguinte da publicação.
1.883 - (16.692. - al3Tian •da unlma Sinas,
- Of. Adm. Cl. 71 - 20 dias, art. 153, a partir de 22-8-412.018 - 06.078 - Eduardo de Almeida --a .
Fiscal vigil. extr. mens. - 15 dias; art. 153,
a partir -do, dia seguinte da publicação.
- 2.291 - 13.992
Léia Costa Vahia de
Abreu - Prof. C. P. cair. Mens. - 30 dias,
art. 153, a partir de 28-8-44.
2.415.- 01.785 - Gaspar Martins de Lima
-Of. Adm. Cl. 76- 90 dias, art. 153, a partir de 8-9-44.
2 .501 - 30.159 - Blandina de -Menezes
Lousada Of. Adm. extra mens. a-a 20 dias,
art. 153. a partir da publicação. - Cancelese a suspensão a partir da publicação.
2.061 - 11.136 - Cosmo Leite fie MatosGuarda Vida extr a mens. - 45 dias, art. 153,
a partir de 24-8-14.
3.707 - 33.186 - Elvira Fernandes da SB*, Rocha - Mandante extr. mens. - 15 dias,
art.. 153, a partir da publicação. Cancelese a suspensão. a • parlir da publicação.
3,855 - 15.120 - Manuel Saga:arma do
Paula Trab. la 13 - 20 dias, -art. 151, a
partir de 20-8-11.
3.855 - 15.311 - ;r0:345 Pedro da Silva Trab. 1' 13 - 15 dias, art. 153, a partir de
30-8-11.
3.-911 - 31.239 a-José Marques da SilVa Jardineiro P 21 - a:" dias, art. 151;a partir
de, 25-8-1.1..
3.933 - 28.211 - Manuel José Nunes Trab. cair. mens. - 30 dias, art. 153, a partir de 28-8-14.
3.933 - 28.572 - Itenedito Antônio Pinheiro - Trata 1' 13 43 dias, art. .153; a
partir de 25-8-11.
3.962 .- 12.307 - Itairajara Leitão da Cutitia - Trab. extr. mens. - 25 dias, art. 153,
a partir de 28-8-41.
1.332 - 14.998 - Maria Isabel Fernandes
Jourdan - Prof. C. P. 51 -30 dias, art. 153,
a partir do dia seguinte da publicação.
4.333 - 11.053 Auraiia Iteckshec Dorgrrth a- Prol. C. P. Cl. -54 - 90 dias, art..
153, a partir da publicação. - Cancele-se a
suspensa() a partir da publicação,
4.600 - 30.080 - Lartra l'inlo Monteiro
- Trab. P 13 - 30 dias, art. 153, a partir cie
21-8-41.
4.'6G1 - 22.533 - •Acáció da Costa Santos
- Médico Cl. 01 - 30 dias, art. 133, a partir
da publicação. - Cancele-se a suspensão a
partir da publicação.
-1.850 - 07.496 - José Gomes da Silva Trata I' 13 - 20 dias, art. 153, a partir de
25-8-14.
. 4.931 - 03.969 -.Abel Ribeiro - Cactocairo exila mens. - 20 dias, art. 153, a partir de 29-8-11.
4.939 - 11.891 - Pedro Zona da Silva Trab. 1, 13 - W dias, art. 153, a partir da
•
28-8-14.
4.062 - 13.109 - Arnaldo Francisco Pintor 1' 22 - 45 dias, art. 153..a partir da
publicação. Cancele-se a suspensão a pai%
da publicação.
5.012 - 08.553 - José Rafael - Vigilante
la 11 - 20-dias, art.. 153, a partir da publicação. - Cancele-se a suspensão a partia
da publicação.
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8.900 - 29.343 - Saturnino Jacinto da dias, com vencimento integrai e não como- foi
•
90 dias, art. 153, a. publicado anteriormente. (S. G. E.).
Cruz
- Feitor P • 23
Andrade
Fraukel
Prof.
C.
zoa .de
Extranumerários - Mat. 27.732 - Médica
I' 74 -- 60 dias, art. 160, a partir de 30-8-44. partir. de 2-9-14.'
- Paulo Martins Ferreira - (P. 91.598-44).
5.321 a- 2.664 - José. Porf iri o dos Santos
Indeferimento e oitos
do DecretoLicenciado nos tarmos do art.
Trab. axtr..mens. - 20 dias. art. 153, a
lei- n,0 4.548; de 4 de agasto de 1912, a partir
1.521 - 32.942 - }adila Pinto Varela
partir da publicação. - Cancelo-se a suspanmim. extr. mens. - Reassuma o exerci- de 21-8-44 e . pelo tempo que durar a convi}...
são a partir da publicação.
sena vencimentos. (Safa, Sa.
- 5.660 - 19.481 - • Judite Fraacesconi Fa- eica•à vista do • laado méklico. Cancele-se a sus- cação,
Mat. 34.721 - Médico - Mario da Costa.
ria - Escriturário. Cl. 32 a-- 60 dias. art. 153, pensão a partir da publicação deste despacha. e Silva
(P. 04.359-44) - Licenciado nos la3.315 - 32.135 -a Eleonora Colangelo Maua Partir do dia seguinte da publicação'.
'218.113 - Elvira Gonealves - ry - Prof. curso prirriário ta. 55. - Reassu- mas do art. 1.0 do Decrain-tei up 4:548, da
• 5.690
4 de agasto de 1942, a partir de 18-8-43. o
- Fed. -a- 60 dias, art. 165 ma o exala:h:ia, à vista . do •laudo médico.
Servente Cl.
5.931 - 11.238 - Marina-to . Teixeira -da pelo tempo (Me durar a C,M1VOVU40, .4eM vendo Dec. lei 1.713, de 19a9, a partir "de
Cunha - Vigia 13 13. - Indeferido', à' vista cimentos. (S. (a. E.).
28-8-44.
Núcleo - . Efetivo - Mat. 16.631 - Prol'.•
' 5.851 - 15.982 - Joaquim Ribe . iro 'de Sou- do laudo .médico.
6.353 - 22.222 - Mercedes Colaço dos San_ C. P. -Classe 52 - Mace' Costa de almahla
za -Ferreiro 1' 22 - 90 dit.s, art. 153, a par- Reassuma o exercício Gomes (P. 94.606-14) - 1 ano em prorrogaTrba.
Los
tia da 29-43-41.
5.908 -.31:355 - Cipriano Já% de Olivei- à vista do laudo médico. Cancere-se a suapen.. ção: 18-6-44 a 17-6-45. Art. 163. S. (J. E.).
ra Trab. I> 13 - 30 dias, art. 153, a partir são a partir da publicação. .
Departamento do Pessoal
• 0.650 - 21:322 - João Alexandre - Eledo dia •seguinte da publicação.
Feliciano da Silva Ta- tricista 1 > 25. - indeferido, à vista .do laudo
5.932 •- 08.785
weira - Fiscal extr. mens. - 33 dias, art. médico. Reassuma a*exereicio. Cancele-se a
suspensão a partir da publicação.
a partir de 24-8-44:
DESPACHOS IX) SR. DIRETOR
6.650 - 21666 .- Abel da Costa-- Maqui• 5.933 - 13.235 --a Waldemar de Medeiros
°lava -d'Avila Maciel, matricida 34).510 •(P.
- Carpinteiro P 21 -20 dias, art. 133, a par- nista 1> 25. - Indeferido,, à vista do laudo
médico. Reassutna o exercício. Cancele-se a 84.558). - Arquive-se, depois de entregues,
tir do dia seguinte da Piddicação.
pelo. 7-PS, o$ doenmentos 'anexados.
13270 •-• Sebastião -Ramos - Car- suspensão a partia da publieaçao.
' 5.933
tle.lula da Gusmão Loba, ref. José Antanha
45 dias; art. 151, a partir de,
7.061 - 22.818 Ilza dos 'Santos meira piateiro p 22
PasSadeiro P 13. -- Autorizada a reassunção Gomes Júnior, meti'. 41:505 (P. 90.787);
23-8-44.
18.998 -' Alcebiadas Pereira de à vista do laudo médico. Considare-ae lieen- Maria da (laain da Cunha Viana, ref. Baliria
5.035
Trai). P.13 - 20 dias. art. 153, a ciado, nos (armas do art. 153. combinado com queta Cunha de Camargo, inatr. 93.911. Amorini
'
partir do dia seguinte /lã publicaçãh. o de a,° 155, a partir de 28-8-44, -- à data da •ceitem-se, em tarmos.
Babe de Castro Ribeiro nines, malta 23'.353
- 5.939 --a. • 15.621 - João de Sales-- Trab. publicação.
(P• ' 93.694). --:- Sim, em latinos.
I> 13 - 20 dias, art. 153, a partir de 26 de
Jle çpuchoz•Anair • Pereira Testa; ref. Rafael Testa,
a.aasto • dea l 914 .
- 6.010 - 05.261 - Silvio Gomes Domin2.961 - 10.982 - Olaao Frazão Ribeira - mata. 22.26 .1 (P. 88.287). - Pague-se
gues • Távora Vigilante cila. mens. - 20 Guarda Vida .eirtr. diarista. - Considere-se 1/lés do provento e habHile-se a requerento
dias. art. 153, a partir da publicação. -Cance- afastada das funções pelo prazo de 30 dias, a para recebimento •do restante.
Agnl Mendonça de Alvarenga Mafra, mataile-sa a stispens5o .aapaatir da publicação.
partir de 21-8-44.
43.338 - 18.608 - Maria carvalho Vieira
6.700 - 37.783 - Gerinefa D'Angalo Vilar -cuia 28.025 (P. 89,799). - Proesida-so do
Ferreira - Prol'. curso primário 51 =, 15 - Enfermeiro extr. diarista. - Considere-se aeaado COM a infurmaçào.
dias. art. 133, a partir do • dai seguinte da afastada- das funções pelo prazo de :30 dias, s
putdicaaão.
Serviço 1.efittl
partir de 9-9-44.
il. alô - 20,303 - Norma ib ; Almeida Cota
5.851 - 15.850 - Antônio Pires dos San1
- Diretor fle Escola P 01 - 90 dias, artigo tas Traia . 1, 13. - Comparara ao ASS.
153, a partir de 30-8-44. Tornamln-sa sem na término da licença, para nora inspeção de EXICialNCIAS DO SR. CHEFE DE SERVIÇO
afeito a .smzpensão aplicada as tampos do saúde.
Odilon sia Mota Portinha, matr. 19.269 (P.
art. 15?.
6.700 - 17.479 - Eniagdio altausto Cabral
Pague a taxa de perempção.
- 29..186 .:-.- Sílvia Seciaso Serra - - Médico cl. 95, - Deverá aguariTiu cru eXer-_ 94.670).
E.dinéa Ramos.- inata. 32.478 (P. 92.958).
Pr.of. curso pranário Cl. 51 - 60 dias ,artigo• cicio, o resultado dos exames complementares.
Junte o -Decreto de Provimenio.
153. , a partir da publicação. Cancele-se °asaisLISTA DE LICENÇSS •
Benedito Matais dos Santos, matr. 07.346
pa nsão a partir da publicaçao.
(P. 21.015). - Compareça para declarar exLuiz Vieira
• 6.650.- 21.589 Ein 1- de setembro de 1911
pressamente se sua esposa não é subvencio15 dias, aut. 151, a partir
Marininista P 25
Counedidas aos .servidores:
nada pelos Cores públicos. •
do 25-8-41.
Maria Cadaste Guimarães Leite, rata Flo6.650 - 30.078 - Jaitur da Rocha Nazaré um hos - De acardo com o Derreto-lei
r
Farreara Leite. matrienla 11.536 (P.
Foguista 44xtr. meus. - 23 dias, art. 154, n.° 3.770, de 28-10-41;
. a partir de 26-8-11.
Extrannmeriblos. - De arardo comas) De- 7a.075). -a- Compareça para receber o cartão
6. 830 - • 20.511 - Flilelis a Mania Mariola creta-lci a.° 210, de 4-2-38, combinado . com o de prOniradol
Zilda Zenaide Vaz Pinta, matr. 33.371 (la,
- Pedreiro P 23 ---, 60 dias, art. 153, a partir Decreto-lei n.0 3.770. de 28-10-11;
de -11-8-41.
Fedarais - De acordo cum o 1)15Creta-1ei 91.884); Francisco Antônio Vaza matricula
10.306 (P. 95.617). - Campareçam para esa.
- 74.351 - 36.929 - Leia Prado Ferreira da n.0 1.713, de 28-10-39:
' Garna . - Prof. curso primário e,xtr. mens. DESPAC.IIOS DO SR. SECRETÁRIO GERAL clarecimantos.
Ana Francisca de Morais mala. 08.113 (11.
- 30- dias, art. 153, a partir da publicação.
DE ADMINISTRAÇÃO
9.1,172). _ pague a taxa de perempção.
Cancele-se a suspensão a partir da publicação.
Comparecimento:
7.379 - 29.300 - Beatriz Ferreira Lopes
Núcleo 1.110:
Compareça à Avenida- Graça Aranha núme- Prof. Curso Primário Cl. 51 - 45 dias, arFiscal,
CI.
32
aa
Efetivo - Mat.
ro 416, 4.0 andar, sala 410,- das 12 às 15 ho• Ligo 153, a partir do 27-8-41.
de Tarso Pereira da Moura Castro P. Pas (excepto aos sabadas que, é das 12 às 14
7.380 - 27.623 -a- Moacir Moreira da-Coata Paulo
25 de horas), o Sr. Luiz Fernando de Carvalho.
Lima - Prof. curso primário (a. 51 - 15 91.353-11). - 180 dias em prorrog,acao: O.
agasto do 1944 a 20-2-45. Ara 163 (S.
dias, art. 156, a partir de '2-9-41. • .
por ter saldo com in- Serviço de Paganiento
- 7.660 - 30.432 --Maria Guimarães - Publicado novamente
Trab. P 13 - GO dias, art. 153, a partir de correções no Diário Oficial do dia 31 de agasto
Compareça
no andar térreo do Edifício Co1941.
de.
30-8-44.
mercial, à Avenida Graça Aranha n. o 416, o
• 7.931 7.- 35.865 - João Martins da Costa
Núcleo 3.930:
Wilson Vitale Oliveira, malta 669, a
• - Trab. extr. mens. - 45 dias, tua. 153, a
Extrai] amarar io - Mal. 2.111 - Trabalha- servidor
fim
de
receber
seus vencimentos, no dia 2 do
partir de 23-8-44.
dor - Jovelino Lourenço do Nascimento (P.
8,04. 4 _ 20.73a - Plínio Nieolan Guedes 89.712-41) - 1i dias de licença, parlado:. 27 co
- Vigilante extr. mans. - 15 dias, artigo de julho de 1914 a 6-8-41. Art. .151. (S.
• 153-a partir de 21-8-11. - •
X. G.).
- Serviço Financeiro
•
8.844 - 21.318 - Adelaide Donatila FerMele° 5.108:
•
reira França Ribeiro - Prof. curso primário
S.
Efetivos - Mat. 11.772 -a- Madiro, Cl, 91
at. 54 _ ao dias a partir da pubjicação.
Iterberto de Brito Lira (P. 91.715-44). EXIGÈN"CIAS
DO
811.
DIRETOR
Cancele-Se a suspensão a partir' da publica- Licenciado nos lamas do . art. 1.0 do DecretoCão.
Carlos Alves- Pereira, padrão 86.913:
lei .n.0 4.548, de 4 de agasto do 1942, a partir
' • 8.354 - -37.165 - Yeda Cordeiro Seara de 23-8-15, e pelo tanga) que durar a coaxo- Compareça ao 7-PS..
--Prof. curso primário cata. mens. - 20 cação, sem vencimentos. (S. O. 8).
DESPACHOS DO SR. DIRETOR DO DPa'a
dias, art. 1.53, a partir da publicação. CanceMat. 21.131 - Prof. Curso Secundário P.
Leopoldo de Sousa Neto, rinha 19.199. -4
le-se a suspensão a partir da publicação.
71 -Alvaro Pais do Barros Filho (P. núme_
8.832 - 24.858
Manuel Traído Monsares ro 91.49-4-41). - Licenciado nos tarmos do Nada havendo que deferir, arquive-se.
- cavouqueiro I> 22
José Marciano Batista, matr. 10.192.
95 dias, art. 151, a art. 1.0 do Decreto-lei n.0 4.548, de 4 de agasto
PaCtiD de 26-8_41.
de 1942, a partir de 7-8-44 e pelo prazo de 90 Nada ha que deferir, à vista da acumulação,
Pes' a,a64 --a 0.660 - Franoisca Podriguas
See,

1.°

2

,
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procedida Mensalmente, dos .vencitnentos
descontos anteriores.
Carolina Vieira de Castro (P. 91.281.-11ASA). — Nada há que deferir, a vista da data
em Mie so verificou ou óbito' e a do De.c.retO J
. funcioná--lei(Tostndu,êbeficoa
rio aposentado,
EX,'IGÊNCIA DO S.R. CIIEFE. 1)0
João Batista Godinlio, matr. 5.989.
de sua siCompareça ao 7-PS. ['tira
tuação, relativa- ao impOsto de renda.
Aguardem o .pagamento de setembro próximo futuro: Alfrodo Pereira Lima, mat. tiúmero 21.915; João de Almeida, n-nd .r. número 35.186; 'talo 0ianine, mak. 15.012.
Servieo de Informações
6 — P. S.,

Edital n.o 974:
Compareça ao Serviço de Contada Legal. à.
Avenida Graça Aranha n. o 416, 4.9 anda.'. a
fim da justificar sua ausência ao sérvio, nos
têrmos *do art. 216, do Decreto-lei n.° 3.770.
de 28 da outubro de 1941; o servidor EW.viin
Ribeiro de Sonsa Neto, Escriturário, classe 31
matrícula 'IP 2.281.
Edital nP*1.065:
Avenida
Compareça ao Serviço Legal à
Aranha n.o 416, 4.° andar. sala 416. a fim de justificar sua ausência ao serviço. nos lêrmos do
art. 246, do Decreto-lei n. 0 3.770, de 28_de outubro da 1941, o servidor álibi dos Santos Lisboa, matricula n.0 28.076 Trabalhador P. 13.
Edital n.o 1.009:
. Compareça ao Serviço Legal. à Av. Graça
'Acanha 11 .0 416. 4•0 anda r„sala 416. a fim de justificar sua ausência ao Serviço. nos têrmos
art. 240, do Decreto-lei n. 0 3.770. de 28 de outubro de 1911, o servidor José Firmino . do Nascimento, mecânico P. 21, matricula 11. 0 1.3.468.
••
•Edital n.° 1.070:
ComPareça ao Serviço .1..0gal, à Avenida Graça Aranha n.° 110. 4.0 -andar, sala 416, das 12
Os 15 horas (aos sábados das 12 às 14 horas),
a fim do tratar de assunto de seu ititerèsse •e
munida de documento bábil a viúva dó- ex-servidor ',nitrindo Inácio de Faria. matricula número 29.130, falecido em 2 lo outubro de
1913.
.
Edital n.o 1.071.
Compa 'reça ao Serviço legal. à Avenida Graça Aranha 11.0 416. 40 andar. sala 116. a fim de
justificar sua ausência ao serviço 1108 Lèrmos
do art. 210, do Decreto-lei 11 .0 3.770, de 28 de
outubro de 1911, o servi'tor Neide Leitão Calam Professor da Curso Secundário, .padrão 71.
matricula n.° 30.970.
1.077:
Edital
'
Compareça ao Serviço Legal. à Avenida Graça Aranha n.° 110. andar. sl.la 116, a fim.de
justificar sua ausência ao serviço, nos têmnos
do ar t.. 210. do Decreto-lei op :1.770, de 28 de
oidubro de 191 t, o servidor
Ricardo lavochia
Traballn.dor P. 13, matricula 11.0 :29.010,
Editai n.o 1.078:
Compareça ao Serviço Legal. à Avenida Graça Aranha n.0 116, 1. 0 andar, sala 416, a fim
de justificar sua ausência ao serviço. nos tèrmos
do art. 246, do Decreto-lei n. o 3.770. de 28
do outubro do 1911, o servidor — Enfiar de
Brito Póvoa — Prál iro de Laboratório —
fdasse 32, matricula n. o 01.810. •
Edital n.° 1.079:
Compareça ao Serviço Legal, à Avenida'Graçr Aranha n.0 416. 1. 0 andar, saia 41.(4, a-fim
de justificar sua ausência ao serviço, nos tèrmos
do art. 216, do Decreto-lei n. 0 3.770.. de 28 de
outubro de 1911, o servidor —Nélson - Pinto de
Sousa — Vigia, padrão 13, matricula n.0 13.819.
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Secretaria Géyal
•
• Edital nP 1.080:"Compareçam ao Serviço Legal à Avenida
Mal .• 01.709
Alda Sehinidt Caldeira —
Graça Aranha n.0 .410, 4.° andar sala 416, a fim núcleo 2171 — 3 dias —II), 11 e' •12/8/41.
de justificar sua ausência ao serviço, nos têrç.!!•
mos do art. 246. do Decreto-lei n. 0 3.770, de 28
Mal. 00.265 — Mario Mala Ferreira —. núdo outubro de 1911, o servidor Alvaro Fernan- cleo 1181
3 dias — 28, 29 e 30/8/41.
das da Cunha. Trabalhador p, 13, matrícula
Mat.
06.573
—1.evf Miranda Neves —
número 29.86.8.
c/e0 1181 —3 dia —21, 25 e'20/8/41..
7 — P. g.
núcleo 1503
Mat. 00.695 -- lIetione SOK
Ll -STA. DE ABONO .E FALTAS
18/8/44.
—1
Alatoo 109, § 3. 0, no mr.c.-r.E" 3.770,
Mat. 29.910 — Vet Almeida da Silva —
28-10-1911
cteo 2130 — 1 dia — 20/8/11..
Secretaria Gentil de Educação e Cultura
Alai- 22.159 — Stela Pacheco Werneck —
•
Gala:
núcleo 2111,— 3 (Iii13 — 22. 23 e 21/8/41.
Mat. 10.710 — Daisy Mulher — núcleo 11.0
Mal. 30.756 — Ludlia Vilela --.núcleo'n.°
3.346-8 dias — . 20/8 a 2/9/11.
2146 — 2 dias — 28 e 29/8/14.
Secretaria Geral de Via.:60 e Obras
Mat.. 00.726 — Agostinho Rirei° — núcleo
NOjo
2148 — 3 dias — 7, 11 e 15/8/41.
Mat. 00.093 — Dornipgos António Nery —
Mat. 00.720 — Agostinho Macio — núcleo
núcleo 88-52 — 8 dias — 28/8 a 4/9/14.
2 .148 — 3 'dias — 13, 19 e 29/0/.11.
SecrEturia do Pref cita
Mat. 00.726 — Agostinho Riad° — núcleo
mio:
•
10, 11 e 15/7/41.
Mat. 05.320 — José Gonveia. — núcleo n.° 2148-3 dias
•
5010 — 8 dias — 28/8 a 1/0/41.
Mat. 01.956 — Cect Freitas de Oliveira —
núcleo 2471 — 3 dias — 10, 41 e 22/8/11.
Secretaria Geral de Educação\ e Cultura
Mat. 01.810 — Antônio do Nascimento GueNôjo:
des — núcleo 2170 — 2 dias — 21 e 22/8/44.
Mat. 31.872 — Maria Soares de Souza —
Mat. 00.611 — Frederico B. Uchoa Cavalnúcleo 5371 — 8 dias — 5 a 12/8/11.
canli — . núcleo 1521 —2 dias —23 e 26/8/41:
Secretaria Geral de Viação e Obras
núMat. 35.292 — Hilda Santos Repsold
N6jo
cleo 2116 — 2 dias — 21 e 25/8/14.
Mat. 18.811 — João Felix Duarte. • núcleo
5931 — 8 dias — 16 a 23/8/14.
Secretaria Geral de .1dazinis. learjo
An-rioo 110, § 3. 0, no D1ge.-Ly.1 3,770, DE
Mat. 36.2 .18 — Aristéia Grieco — núcleo
28-10-1941
1120 —2 dias — 1 e 12/8/.14.
Secretaria Geral de Administraçlln
Mat. 37.232 — Maria Rosa do Rega Mareai),
Mat. 28.811 — Maria Antónia Santa Cruz — núcleo 1110— 1 dia — 11/8/44.
— núcleo 1120 —2 dias — 18 e 31/8/11.
Alat. 22.136 — Maria de Lourdes Gaivão

•

REVISTAS DE JURISPRUDÊNCIA
G1N1ESTRALMENTE. A IMPRENSA NACIONAL EDITA SETE REVISTAS DE .113.
RISPRUDÊNCIA, QUE SÃO ENTREGUES AO POBLICO NAS SEGUINTES ÉPOCAS:

No dia 20 dos meses de janeiro, março, maio, julho,
Setembro e noveMbrO:

w
•
•
•

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
e')
—RGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUNAIS DO TRABALHO
FISCAL
No dia 20 dos meses de fevereiro, abril, ¡unho, ag6sto,
outubro e dezembro:

• SUPREMO TRIBUNAL MILITAR
• TRIBUNAL DE APELAÇÃO
• TRIBUNAL DE SEGURANÇA NACIONAL
A IMPRENSA NACIONAL, pela sua seção de vendas, regtstra pedidos de eus].
naturas, para pagamentos "e posteriori", pelo serviço de Resimbõlso Postal.
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SECRETARIA •
GERAL DE EDUCA9;"-k0 E CULTURA

Vechi - núcleo 1131 - 3 dias - 12, 17 e
22/8/44.
Mat. 00.502 - Mário Selam : O-a - núcleo
1136 - 2 dias - 19 e 20/6/51.
Mat. 26.873 - Ledla Almada Gomos - núcleo 1131 - :3 dias - 21, 22 e 2:1/8/11.
Mat. 23.270 - Artur Barreio Lins - núServiço de Expediente
cl e o 1120 - 3 dias - 16, 17 e 18/8/14.
not.wrlia :N.• leis
37.226 - Jorge de Souza Machado núcleo 1110 - :3 dias - 21, 25
mieditille do lia •1 de setembro do 1;c, I
Mal. 30.05e - Marina Andrade ATOS DO Slt. SECRETARIO
1120 - 2 dias - 10 e 11/R/41.
Mal.. :17.381 - Aldio Leite Corroia - ni4Dosipoiando:
(Ovo 1110 - :3 dias - 12, 13 e 11/8/55.
Para as comissões examinadoras dos candiMal.. 00.376 - Alexandre Martins Barros - datos ao magistério particular:
19/8p14,
núcleo 1110 - 2 dias - 18 i2
(-' (3111 ° auxiliar, o Professor de curso primáScerciarier fq. al eb! Educaçeia c Cultura
rio, classe 53 - Dahla Santos Lisboa, matríMat. 28.158 - Dora Magioli Palliares - cula 1.321.
como membros, os técnicos de Educação:
núcleo 3351 - 3 ' lias - retificação 23, 25 e
Classe 82 - Zulmira de Morais Cohn, matri23 para 21, 25 e 20/7;55.
Mat. 11.953 - Rosal\ a Piaos Simões dos, cula 3.367; classe 82 - Dalila Goncalves BarReis - 2 dias - 23 e 22/7/1e. - Publicado bosa da Silva, mat. 19.332; classe 82 - lava
Timoteo Peixoto, mat. 19.334; classe $2 P or ler saíd o com incorreções,. e i
- núcleo Rita Amil de Itialva, mat. 3.360; classe 82 Mat. 03.036 - Manuel Monl
Noomi fiC La (lira Peroandez. mat. 21.437;
1294 -2 dias - 13 e 23/8/1e.
Mat. 18.677 - Maria de L. Alan de taloriza classe 82 - ()1g . a da Fonseca Dória, matrícula
20.103; classe 82 - Marina Ribeiro Corimba- núcleo 4261 - 1 dia - 12/7/11,
Mat. 28.792 - Maria 0. Martins Duarte - lia, mat. 10.332; classe 82 - Latira Leite da
Fonseca e Silva, mat. 30.008; ¡lasso 82 - Dul3 dias - 1, 1 e 5/7/11 - núcleo 3162.
Mat. 21.401 - Natércia de C. Costódio - ce Muniz da Costa aloura, mat. :30.260; class,?.
82 . - Clotilde dos Santos Mala, toa( . 5.233;
núcleo 7381 - 2 dias - 15, 15/1/51.
Mal. 33.319 - Lais Passos Caldas - núcleo classe 82 - Clarici3 Pena da Rocha, matricula
18.01G; classe 8.2 - Alice Brandão Trem7313 - 3 dias - 9, 22. 23/7/.el.
núcleo 7667 povvsky, mat. 32.129.
Mat. 37.075 - (Meia
Como secretário, 0 técnico de Elticaí,.50, clas- 1 dia - 29/8/5
Mal,. 23.612 -- Eugenia da Melo Moreira - se 82 - Joaquim Elidiu iia Silveira, matricula
20.205.
núcleo 83 . 14 -3 dias - 10, 11 e 12/7/45.
Como presidente, o cheio do 5.° Distrito R:toMat. 18.785 - Luci Moreira Monteiro e:acionai - Dr. .Antétnio Cio- e ro perogrioa da
núcleo 2291 - 2 dias - 10 e 23/8/11.
Mat. 30.711 - Maria de lanudos da 11. Cruz Silva. mat. 4.322
Despachos:
- ruleleo 6318 -- 1 dia - 21/8/11.
Luiz Ribeiro, Petronilba Élis Santos o Risoleda Gloria C. Martins
mat.. 21 , 321 Lf de Carvalho. - Restituam-se.
- núcleo 7312 - 1 dia - 79/8/el.
América Soares Cabral. - Regislre-se.
Mat. 18.635 - Helena Barata Ribeiro _
Mário Gomes de Lima. - certifique-se o
núcleo 5261 - 3 dias - 15, 10 e 117/8/51.
(;ur cuo,tar, libellocidas as proscrieões legais.
Mat. 15.011 - Borla Guimarães Valho Castro - mielvo 5331 - 1 dia - 15/8/41.
Mat. 18.722 - Nair de Oliveira Lei - núDepartamento de Educação
P. 111/8/1e,
cleo 5358 - 2 dias Mat. 18.111 - Maria Luiz:1 Grabadoiro Dias
Primária
I1 a. Silva - núcleo 3350 - 2 dias , - 11 e. . . .

HOLETni

15/8[11
1:01111rd
Secreforio Grïol tu EdIwnyrt,
Mal. 18.331 -- aValijamiro da silva _ ma_
cleo 53e9 - 1 dia - 11/7/ee.
Mal. 03.501 - leite-ma de Moura Vitória
dias--- 23, 21 e 25/8/41.
- núcleo 1230 sacra/moia Geral de .1d les i?? is Iroção
Azurem Furtado
Mat. 13.805 - liaroldo
- núcleo 1130 - 3 deis - 23, 21 o 25/8/11.
Mat. 02,9711 - (lamino) Rocha Molde Viana - núcleo 1131 - 1 dia - 8/8/51.
Secrei.orio G r rl d de Finanças
mat. 30.170 - TIrais Velos» Alves - núcleo 1313 - 1 dia - 20/8/11.

. • `
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Mat. 01.621 - Ilelia Ana Nlaax - núcleo
2062 - :3 lhas -- 15, 16 e 17/8/e.e.
Mai, 15.037 - Davi Lourenço - néleléo
5936 - 1 dias -21, 22 e 27/8/15.
S rf.'re Ioda Geral de Adli! in i 11'0
Mal,. 00.197 - Álvaro Pereira Guimarães núcleo 111(4-2 dias - 3 e 1/8/S i.
Nada - Os abonos acima concedidos &vem
da
ceI' ;mofados nas segundas vias 1".1,E.A.,
caso a primeira 1 reilia sido em-ao-linhada a éste
encarregará das d e \ idas
Li.!'. 8. (imo

lar'õe

Departamento de Organização
.11:;xpedionte do dia 28 de

de 1911

DESP.41110S DO - 811. SECTIET,413TO GE,13.4T,
Judite T_.ana Nismit.
1)itt 11
Alaide do Carmo D'Ainlo.
A...AM!) V0111 :IS

todcfciada de

11

dia 1 de r+et Hl -11We Ir' 1911
ATOS DO SR. DIRETOli
Designações:
Do professor curso primário - Maria
'laia da Costa, mat. 19.910, para a eseola 5-8
"Panamá'', núcleo 5.373.
Do professor de curso primário extranumeráxio mensalista - Heloísa Sorri o, mat. 33.073,
para a escola 6-5 "Almiranlo Tamandaré", núcleo 2,331.
Transferências:
Dos professores de curso primário:
Almedina de Almeida Ribeiro. mal . 21.385.
do colégio 8-13 "Paraíba", nuelco 7.119, para
a escola 7-7 "Bezerra de Menezes'', núcleo número 5.357.
Ernestina Spi-ieth Bit/encime!. inale. 1.380,
da escola 10-2, núcleo 1.337, para a escola 12-6
"Osvaldo Cruz", núcleo 7.337.
Regina Boisson, malr. 20.38:3, do colégio
10-0 "Rio Grande do Sul", núcleo 0.117, para
a escola 6-0 "Maria Braz", núcleo 6.330, por
proposta da Sra. chofe do (j.° 1).E.
Maria da Glória Vale Jansen de Melo, matricula 20.157, do colégio 5-3 "Santa Catarina",
núcleo 1.111, para o colégio 1-3 "liem:keit".
nitoleo 3.112, 1/01 * proposla do sv. n Motr. do
:3y;)
Dos trabalhadores padrão 11:
Dousedina dos Santos Viana, malr. 7.721, do
colégio 1-1 "República da Colémilda", núcleo
1.310, para a escola 19-0 "Cardial Loine", núcleo 3.1362.
(_:oraci Monteiro, malr. 22.'0.11, lii esco1,1
13-9 "Padre José do Anchiela". núcleo 0.131,
para o colégio 17-11 "Pedro ',essa'. onde)
7.318.
António Tomai Pereira, mate. 11.591, Ii colégio 2-3 "Rodidgnes Alves", nueloc; 1,350, para
o colégio 8-13 "Paraíba", núcloo 7.339.

. •

EXpl d.o 111.4! do

Cândida de Oliveira, matr. 10.020, da escola
1-1 "Eusébio de Queiroz", núcleo 1.331, para
o colégio 2-3 "Rodrigues Alves", núcleo 3.350.
laiovádia Mareolina de Assis Moreira, matrioula 22.450, lio colégio 1-11 "Chile", núcleo
1.350, para o colégio 0-7 "Argentina", núcleo
0.112.
Colestioo Anlétuio Forlino, mate. 1.362, do
colégio 1-5 "Cócio 'Barcelos", núcleo 2.332.
para o colégio 3-3 "Santa Catarina", núcleo
4.311.
Do servente padrão 23 - Edwiges Pôrto
Araujo, mate. 26.826, da escola 2-5 "General
Trompowsky", núcleo 2.333, para o Setor de
Atividades Pré-Vocaciimais do D.E.P., núcleo
1.1330.
Dos trabalhadores extranumorárbis mensalistas:
Luzia das Neve: g Martios, mate. 35.018, do
colégio 1-2 "Jose Pedro Varela", núcleo 4.333,
para a escola 0-1 "Costa Rica", núcleo 3.335.
Dorvalina Marques de Sonsa, mate. 36.155, da
escola 5-2 "Benedito Otoni", núcleo 5.303, para
a escola 4-1 "República da CoNimbia",
3.316.
Do servente extranumerárb»nensalista
Carmelinda Veiga da Costa, mate. 35.626, do
colégio 0-7 "Argentina", núcleo fe.312, para a
escola 6-1 "Cuba', núcleo 3.337.

Departamento de Educação
Técnico-Profissional
1101.1 ,111N1 N.* 111
rue do dia 1 de setembro
1911
\TOS DO S11. DIRETOR
Designação:
Do professor de corso secundário, padrão 74
_ Raimundo Pula:inocula de Morais, matricula
00.953, para ter exorcício na E. 'P. "Orsina
Fonseca", núcleo 3.261, fim' término de lieCTIÇa.
Transferência:
Do instrutor de disciplina, padrão 02 - Alvaro Vitorino de Sousa, matricula 19.677, da
E. T. "Visconde dbi Mana", núcleo 7,260, para
a E. '1'. "João Alfredo", núcleo 6.200, provisèriamente.
Apresentaçõsis:
Dia 31 de ag0slo de 1015 - dos, trabalhadores extranumerários diaristas: Manuel Vitori110 Borgrs, matrícula 37.670; .Toão José de Oliveira, malriçnla 37.100, e Monroe Leopoldo
Rosa., matrícula :18.305.
EXpo.d

Departamento de Educação
Nacionalista
IROLETINT
ENI)

P. Ii . `ld,.r do) dia 1 de sçt . mbro de 1911

ATOS DO $R. DIllITFOR.
Transferências:
Do professor de corso primário, classe Si,
matrícula 18.096 - 13elina Pimentel Diniz,
CC. 'André Rehouças", n la Escola Artesanal
Ferreira Viana, 7114iP0 5.260, para o CC. "Gimealves Dias" da Escola Duque de Caxias, núcleo 6.300, onde exercerá as funções de coordenador:
Do professor tli , curso primário, classe 53,
matricula 19.8141 - Virgínia Pinheiro Túrres.
do CC. "fltinçalx Dias" da Escola _Duque de.
caxias. núcleo 5,300, para o CC. "A,ndré Rel.-oiças" da Escola Arte s anal 1 : Pereira '5'iana.
núcleo 5, 201), onde cxorcorá as funções de
coordonadi ir .
Elogios:
Resolve p logiar, loor proposta do Direlor da
Eseilla 6-f "Costa Rica - , o professor de curso
primário, classe 56, matricula 03.181 - Irene
Catarina Pereira Lira, pela sua competência,
entusiasmo e dedicação rcAelados por ocasião
da solenidade (realizada em 22 de ju n h o do
corrente ano) do lancame»to da "pedra funda-
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mental" do prédio escolar, &aça do Rotary
'Clube do Rio de iarieiro à 'Prefeitura do Distrito Federa/.

Serviço do Educação Cívica
Programa de Educação Civicw a ser irradiado na próxima terça-feira, dia 5, às 10,45 e•às
15,45 horas, por intermédio da-P.R.-D. 5,-Rádio-difusora da Prefeitura do 'Distrito Federal:
I -"O Fico" - fator decisivo da Independéncia.
11 -"O Ipiranga e o 7 de Setembro", poesia de Bernardo Guimarães.
(II- Tiradentes, um grande 'patriota.
Programa de Educação Cívica a ser irradiado
próxima quarta-feira, dia 0, às 10,45 e as
15,15 horas, por intermédio da P.R.D. 5, Rádio-difusora da Prefeitura do Distrito -Federal:
1-0 Dia da Pátria.
H - O hino da Independéncia, poesia de
Evaristo da Veiga.
11 E - O Ipirattga.

-a

Carioca.

-

Suplemento musical: "O dia de hoje na bistdria da música".
.
As 21,10 horas:
Concerto para violino e orqt"tra de Wiettiawsky.
Às 21.30 Itoras:
Programa com 1zio Non e Ellsabeth Itelbberg cantando óperas de Mozart .
Às 22 horas:
Sinfonia n.° tio Schostalzowilh.

Setembro

dà 1944 6403

• Serviço de Educação de Adulios
ne,sumo

5 -JI. C.
•
escolar 9/0s CUr$08 Elciacalaces para Adultos - ituroufj. o
mês de julho dc /914

eshi uN iico do movira t.

-

.

1: .

1; .

......,
,.

Catriettla

6
:"6' .
E

liquida

A.

Masc.
2-1 .
::•-1
4-1 •
5-1
6-1
8-1

Departamento de Difusão Cultural
BOLETIM S. • 1-19
-do
dia 1 de setembro de 1941
EXN`d le II te
• :\TOS DO SR. 1)111ETOR
•
Designações : Dos trabalhadores extranumerários
tas: António Gregório da Silva, mat. 38.339,
para o Serviço de Divulgação, núcleo 1.292:
• Manuet-Justino de Miranda, inztt. 38.366, para
a'Biblinteca Central de Educação, núcleo 3.292,
o Francisco Generoso dos Saldos, mat. 38.319,
para a Escola de Teatro, núcleo 3.295.
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - 1-DC
Programa para o dia 2
A 1'.11.-D. 5 (1.400 kics, 211,3 metro). Radiodifusora da Prefeitura do Distrito Federal,
irradiará, dia 2. sábado, o seguinte programa:
As 8 horas:
•
Jornal falado det Distrito Federal.'
Às 9 horas:
• A Voz do D.A,S.P.
Às 10,30 e às 15,30 horas:
Programa Cívico do
Às 11 horas:
Hora do Lar - Leituras c suplemento nut:
sical.
Às 18 horas:
Jornal dos Professores - Noticias e comeutários. Suplemento musical: Sintonia em ,:ó
maior, de Beethoven. •
Às 18,30 horas:
Trabalho o Produção.
Às 18,15 .horas:
A Terra e o Homem.
Às 19 horas:
• Valores Novos, com Ester Naiberg e
Sousa Brasil.
As 19,30 horas:
.n Terra de Camões.
Às 20 horas:
Bora do Brasil.
Às 21 horas:
Jornal da Prefeitura - Noticiário apulnit-rativo - Curiosidades estatísticas da Terra

(Seção II)
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.Designando e trabalhador extranumerário, digo, a partir de 1912, de acordo com o infordiarista, Manuel Pereira Rodrigues, mal e j eta! :). toado.
.
38.361, para o 13.0 DM., núcleo 7.221.
Informe o 2 RI qual a importância da muna
Expedienle do dia 1 de setembro lie 1911
ltosignandu o trabalhador extranumerário a impor.
.
diarist o, Ah aro Moreira Szudos, mai., 28.338,
N.o 11.111-11 - Alberto :1rmando Lopes ATOS DO S)1. 1)1 li
p ara o Centro M ed i c0-P e da gógi co, núcleo 5 . :3 21- Roa Onze, 261. - Annte-se a isenção do imDesignando
II
ltesignações:
trabalhador extr3numerár:0 pOst o na forma proposta .
mo 8 . 572_55_ ___ Edilberi a de Sonsa caiel_losignancto a de/dista extt • anitirariii dia- diarista, Francisco de • Soosa Azeviii-lo., malri:35.805,
41011..
cuia -38.305. para P Centro Witi e o - Pcdagiógico i pos (Espólio) -- flua ttonçalves Crespo nilrista, Dora Zimelson
para a est....da liarão Bcoolim de ?indo, inicleo lob • oo N.:121.
mero 20, apartamentos 101-2 e 20-A - RetiTrans:fel:ó/leias:
5.3:18,
•
, fique-se o 'kl para .(7i'$ 28.800,00, a partir de
,
,
3/esignaltdoii 1rana111:olor i • ixt i•anomerarix,
`1.1'illi4i".'il“" li dil ‘ ft' lit "`"'"\'`11"1••áiri''
.1 abril 4.10 1011,(h
Coal O infOrnlado.
para ii j,0 111ea s Àlisíti, 11 una Gomes .1 ,' el. ) . az, mar. 22.M37.
Valter t.:osla, mat.
N . o 19.3:11-41 - Olimpio ()boto de Oliveido cológio :Ar gentina, n úcleo 1/ • :i12. pnra 1.1 e "- ra -.Roa da Lapa, 19. - Indeferido por fa11./M.„ núcleo 4.321.1.
lies • ignainbi o • 1riabal14ador exrranomorário légio Rio tn rallde do SIll, Onde() 6,:;57.
t.i. de amparo legid 1. O imposto predial é
Alenozos, mat. 28.:171, para ei
11 '- 71 '4°' •1nlii ° a " r°3111Pili,',' 1i;his,:''''',:,i`,•,•E"e- anual. • sánda quo podemlo sor julgo em duo.diaris1a.
obólecinientos
dita
lie!
Masmi.
rviço
Mettico-liontárM
ein
o, -m at . '20.00,-1 , n ° 113 i- "'" i , " il- - diieimos no regime de legislaç .ão fiscal vigente:
Se
7,221.
deo 6.3, paro o 12. 0 DM .
Eillii•ação
A alienação no decorri• ir do exercício não fon. ____
- fero quilho/rir direito, lio infligi/ proprietário, de
rostituieão corr espomlente aos yucses poste:Á.
or à, alienação.
Oficio n.° 8.19n- ri! ---- Rosalina da Silveira
cardoso __ Roa Camarisla Meier, lote n.°
Dia
31
Departamento da Renda Imobiliária
proc,eda-se nOS f A rnioS do parecer de 17-8
1 3 . ,31 5_ 5 5
merce,tos j"da Ba i lei- do 1011, do Sr, Chefe do 1 RI.
1911
sa
Boa Edllnindo, lis. j5, c iS. -Expediente do dia 19 iie agOsti,
N.° 12.707-11 -- Carlos Bastos Filho - Esrant-se, não havendo liéld O 1 inscrieão
trada velha ita 'fijitea n.° 1,052 ti 1.052-A. D1:si/A(11os ji/0
e 879.071, relifieitail0-Se
Vt para 1 8
Proceda-.se nos UI : mos do parecer de 20-8-11,
17 -.500,00 eni 'til:), na fórum; ilt . (1 ,,ntiA.a pela do
Chefe:do :t RI 1 tule mi o 2 111 qual a
pro,:icssos lii
Cl ri.
importáncia da moita a impor.
18
.
190-11
Luiz. de Almeida Pinto N.°12.721-14 -João Abixanitri, Pinto 1 . ouN.0 16.218-11 - Companhia Progresso Ditra - Rua Gosta :to Sampaiii, 121-apl.° 603. luta Almirante (tomes Pe"reirq. Certiri- dustrial i3j Brasil .; _Avenida Cônego . Vaseonee- Imponho ao proprietúrio do ;Apartamento que-se, em térnms, fazendo-se ronslar • da eor- !os 11.° 250. - Inclua-SP COM O NI de, Cr$
603 do edifício à roa iinsia n i, Sampaio 124. hdrío que a niesina não. supro a :ittitsfaeão de 72.000,00, na forma proposta pelo 3-R.1., a
inr„rint, o
inscrição Fiscal 520.532 a mona de Cr$ 172,80 quaisquer exigéindas de legalização das (Lins:- par t ir de i,o-l oj i ,o
,.eklili) C .•-; el e nta e dois cruzeiros. o MIcinta cen- truções formuladas ou a formular pelo Odiar- qual a importância da /Dulia a impor, inis tétido art. 5/, t a/ lendo FisclinzaeãO 00 P ela r e Pw' t ição t è c - mos do disposto na alínea ti do art. 5-1 do Detavos) por ter incorrido' na
ifica competente da Se v retaría (leral di:i Viação i-reto-lei- n.° 157, de 21-12-37.
2t-12-37.
It) do Decreto-lei 1,57.
e Obras.
N.° 16.860-41 - Hans A. Leemann, Rita
N.° 17.620-45 - Aristidcs Dario da Rosa - 4
Dia 23
11,0 3/3 . ___ lie-tin ti ne-se o vt para Cr$
1
14:•103 '
11.1)00310, ein 1911, de acénido coin o informado-.
N.° 9.371-11 -- Rosnais C,,oilz.ilização S/A
mios, de adn'OO COLO o informado.
N.° '17.758-11 - Anlônio Pereira Barbosa,'
- Trav. Er/Melina, 29-apt • 0
N • O 4.373-4 4 - ( , 4 ,0J, 4) - ImolulT III Rua Acituan, sein /Minero. - Certifique-se ;
:se o apartamonlo 501 a parli:: ilo exercício de
tio
11 Lida (k) Marnel.ig °,
ern tórmos, fazendo-se constar da certidão do
1945, com o vi de Cr$ 13.22 0 ,00 'elid o 1: 1'$ ... apts.T("
804/6
1103/1j526.
coro
c rs -20.100.00
a 0:Iirstir loclud-se
- de
dri rpm a nic<sma nílu supre a satisfação de quais1 •.200,00 relativos_a ga-agt e Cr$ 120,00 ao o vti
quer exigéocias do legalização da construção
apartamenlo do piirteiro.
exercício - em dirso
adirdo eCW1 a informaN.° 9.371-41 - Eosmos C i tpiialização S/A çãO.
• UI/rodadas ou a 1'o:imolar -pelo Departamento
- Trav. Umbelina, 29-apt. 0 '701. - Inclua.F1ealiZaeN1 OH peia repartição 1(1e/deo COM(p.t.oc.- ao. 1(10/ 1
N . o . 4 . 373_45
se o aparramenla 701 a partir do tyxereleio
4-4P3id de Via Ç ão e Obrag.
biliaria
S.
Tome
Ltda.
Praia
do
flamengo.
P1.-1-1'nt'-'
1915, com o vi de Cr$ 1.200.00 relativos à ga82-apt
.°
1106.
Inclua-se
colo
41
4.1,
de
Cr$
N
i°
Aft)no Ye"ei"/
raget e Cr- 120,00 ao apartamenio do porteir/.,: 20.100,00 a. pai-Ir do nit:S'dri'ilgósto 'de
Certifique-se,
110
7
1911, " lia1ófilooS.
11 .; - Iza ViaN .° 9.481-11 -- (01'. :i. 5!i . 11ão,
de
aei)rdo
com
a
inforinzte
na de Carvalho - Rua Magalhães Castro, 128
tino.,
N.° 10. ,116-11
Erloard,) Correia de AzeN.° 4 . 273_55
e/Vl. c/VI a pa r i ir de dezembro binária
S. 'Tomé - . Praia do • Flamengo 0.°
s
Engeffileiro itieb "d 11.° 180.
de 11113, com o 'ti! de Cr$ 1.200.11), Informe o
eiMi o 4. 1 1, cw'a I. -Retifique-se O 4.1 para Cr$ 4..320,00
qual a importância da multa tuns apartamento 1.105.
2
•tz•gósto de e m 1911, de a.--ordo com . o informado.
Cr$
20.100,00,
a
partir
AO
TMI•s
157,
ti)
termos do art. Si, letra
N.° 10.117-14 - Eduardo Correia de Azeeão'.
•
1011. de arórdo com a infiir
:ina
de 31-12,57.
itort- vedo. Avenida Engenheiro Riehard n.° 180,
N.° 4. i272-14 - (Proc.
Limada s. 'pom it Ltda. - praia. ito 1,`Iamen- casas 1 e II. - Itelifique-se o vt para ,C1:$
Dia 28
(dR.H,,a pr,ei,,a, go, 82, iiparlamonta 1.101. coot 1.9?0,00. em 1011, de aeórdo.com o informado.
ja . m_
julln,
N.° 13 .121-11 - Márif/ de Almeida, Rua
ten.ia , 9. o vl do Cr$ 20.100,00, a partir do niés
:e
• Filho - Praça Almirant
de. acôrdo com- a informarão. Roitrigitos nP 73. - Retifique-se o
-- Imponho ao proprietário 110 meivol à, praça deN1941.
.o 4 . 373 - 41 _ (proc . 22 . 461_53) _ Tino- vt para Cr$ 3,210,00, ein 1011, de acordo com
1miranni B lford Vieira 9 . inscriç ão fiseiid
.A.e.
Pritia ilo Flamengo, o informado.
801,1,411. á multa de Cr$ 216.0o ,id . m.eittos.oe- biliária S. Tomé
Inehia-se coto
vi
N.o 13.273-41 - Nivt Paulo e Silva. Rua.
evrizAa,). por ter ini • Orr',10 na sançâo n/82. apartamento 8043.
14, Cr$ 20.400,00. a partir do mês de agóst•3 Camarista Illeyer n o 106-A. - Retifique-se
1 .1:,w,p(.0.1,•j•
do art. 5 .1, loira 1) ,*
de 1911, ii
dirdo eorn à infOrlitaf,'.ãO.
O "v1, Pal 1015, para Cr$ 4.560,00 com a dis31-12-37.
N.° 9.226-41 - Artur F rede rick Freculey Cr n7In;n IlaçãO prOposta,
.Ioão Ferri-ritia de Oliveira
).. ) 91-55
Rua Pedro Lessa, lote n:°
qoadra A. -NP 18.261-11 - Altair do Carvalho da
- /lisa Major Nkus..:arenbas, 37-3p1 . 0 101 e LIO- -1. 11RereN
a-se a partir de maio de aeórilo com
ao propriet;irio do aparta4. 1141111 e Sousa e outt . a, Rita Santa Clara
tro.
plerdo 101; do edifício à vila Major _Mascare- iikormado.
mero 150. apartamentos 101 e o
' utros. - Teu.
iiisorieüo .fiscal.. 805y0n, a -mu t ua de ' m0 . 0.226 :14 , - Vitor Campos Corto; -_ noa do ern N.W.:1 os estilai :ovni/eidos prestados, recr$ 103.70' ;cento P. tri. 7 eri,teit'as o setenta Pedro Lesa, lote n.o 1. quadro "tr. considero 0 /despacho do 16-6-14. Taxe-se pelo
cel.davo,?) por-ler incorrido na .anct-T-10 do art• er04.a-Se o terreno a partir de maio .de, 1912. vt
Cr$ 43.200.00. a partir da inclusão, ema
o
intomado.
lendo em 4.-isto
Si, letra ti) do De-creio-lei 15'7, de 31-12-37.
a :seguinte discriminação de valores pareiais:
• N. 0 13.073-41 - Alcides Bezerra Neto NP 14_022-11 •- Duarte Francisco Manuel
.Apartametdo 101 - Cr$ (1 (1000
- Avenida princesa Isabel ,nive
124-11(1.0 902_ -Rua Gustavo
Apartamento 102 - Cr$ 6.360,00.
piolho ao propri e tário do apar iamento 902 do e 27, - Taxe-se pelo intp0.(0 territorial a
A p ci 1 ame n( 0 20 .1 - Cr$ 8.880,00.
e di fiei() à roa Onstavo Sampaio 121, inscrição partir de . 1915, tioin o vt de Cr$ 500.000,00, ric
At/arta/no/Ri 202 -- Cr$ 6.300,00.
.° :120.633 a multa (It . Cr$ 187,20 (vi 11-).e,it1 do com o iniortnado.
s4.880,00.
Apiirtamento 201 to o oitenta e sete critzeiro.s e 4. inte centav(4s)
N.o 16.060:--41 -Joaquim Lopes - Rua MarApartamento :302 - Cr$ 11.360,0(1.
por ter incorrido na a,,..ipt;:io do art. 5 .1, letra tins Costa ri.° • 41. - Proceda-se nos tèrnlOS dt!
N.° 25.698-43 - Benjamim Martins For6) do Deereto-lei 157 t.te •31-12-37.
parecer de 29-8-44, do Sr. Chefe do 3 10.
- Rua
In forme o 2 RI (jWil a importi'inciadi mul:a reira i nua 1 iglje111 '00 NagalUes n.o 7.
N.° 17.0:J0-11 - Orland0
crila-Ki na forma proposta pela C.I.P.
Oliveira Melo, 131. -- Tendo em -vista os
a impor.
N.° 1.665-44 - António Augusto da Silva,
NP 21 .522-43 - Aleino Pacheco dos Sri nnis
prestados, retifique-st.t o 4.1 pat'a
dai (CIO)
87. - Retifique-se o
- Rua Apeiba, 11. 0 184. - Mantenho, a tri_ Rua da Misericórdia
Cr$ 1.440,00, a partir da inciiisào.
vi para Cr$ 14.000,00, em 1945, tendo em vista
Rua butação teriforial.
N.° 15.551-14 - Vieenle Estefãciiii
Jos'é. Lopes. - Indeferido. Mantimbo o vi re- . N.° 9.172-4-1 - Otávio Moreira Pena - Rua
informadd.
ef3ITSlio :71311r74,ii) 131 -1 5 ít)rtnO:=', d'AS. alíneas / 0 e C) Barão de Flamengo
17, apartamento
N.O 15.027-11 -.h:Nó de Castro Meneses. rota
tio art. 21, do Decreto- lei 157 de 31-12-37 -,
Retifique-se o vt para Cr$ 18.000,00, em 1012, "A", lote 27, quadra 4, Bairro Peixoto. - Pro•
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.
N.° 17.603-14 - Artur relido . dos Santos 101/2 e nutr-o-s. -. Reconsidero o .despacho de
ceda-se rios .térmos do parecer de 25-8-41 . do
Rua Fernandes da Cunha, It.. 130. --a Pro- 29-6-941; tendo - em - vista -os - esclarecimentos
C.I.P.,- Prevaleaando-V Valor sde Cr$ 150-.000,00
pÉestados. • Inclua-so com o vi de Cr$
a'partir da data do restabelecimento da dívida. codarse na forma 'proposta' pelo 1 111.
N.° 46.611-14 - João de - Bulhões • Matos 88.800,00, com 'a 'seguinte- discriminação:
N.0,:15:028-44 - Francisco Castanheiro EsCr$
tives, Rita Fernandça . Voldez . rao PPO-. Marcial. .10 . ituâaFigueiredo Rocha, • 78. • --a
.13.200,00 .
101 a
Proceda-se na -forma .prOposta
ceda-se na forma proposta pela CX.'''.
„ - - pelo si'. Chefe Apt.°
13.200,00
Apl.° 102 .
4-44 - Ena Magalhões Coifai° do 1 RI. •
- .N. o 10.17
15.600;00
Branco e outra, flua Jerônimo. Monteiro, joie .N.° 15.293-41 - Virgínia Costa Araújo a-- Apt.° 201 •
15.600,00
202 . .
2. - Transfira-Se, não ha v endo dédilo, reta- Rua. ()adquira quadra , 38. - Proceda:-se. ria Apt.°
15.600,00
icando-se o vi. para Cr t 250.000,00, em 1945, forma proposta- pelo 1 Ill. .Informe ti 2 Rt qual' Apta° 301'- .: '
15.600,00 Apt. o. 302 .
a miportância da' multa a impôr.
na forma proposta.
•
N.° 16.126-14 -- Antônio. Alexandrino 003
N.o 18.710-44.- Valdemar Machado da Sn88.800,00
.
Total
Santos - Rua Maria .JostS, lado par. - Proce'Vá. Travessa Xavier da Veiga, • loto •
..rransfirit-se,-não havendo débito, retifiean- da7sa na _forma proposta pelo se. Chefe . do 1 Apuraçao de valores locatico g para efeito ao
do-Seo vt para Cr$ 6.525,00, cá] 1945, na for- RI. Iaformo o 2 RI qual a importância da Cinddispôs-ta -co art. 3.0 do Decreto-lei n. 0 5.169,
..
nia proPosta. -.
.
ia á irripór.
de 4-1-13.
NP 18886-14 -• Salvador dos' Santos BranN. o .10.118-44 - Eduardo Correia de AzePor despachos do Sr. Diretor, de 28 de agôscó; Estrada Rio do 'A,' lado impar.
Transfi- vedo - Av. Engenheiro Richard, 182-apt.°
ra-se,. não havendo, .débito. retificando-sé
e II.
Proceda-se nos lérn-ioa do parecer etc to de 1911„ - foeárii-fikaiIbá bs seguintes valo•
res locativoá:' • • - " •
at para • Cr$ 20.000,00 a • partir de -1915,
16-8-14,.do.3 RI.'
Ofícios•.
forma proposta. •
N.° 16.492-11 - Allan Loureiro.- Roa Maa
ntia . CaStro Lopes n. o 66-A., •
N,° 10.26414
Francisco Filogônio Cunha ranibáia; 51 -.
•N.o• 19.-009-44.
Inclua-se com-o"vt. do .Ca$
Ta-se o imóvel pela
Rua Belizário Pena; 'quadra 29. Transfi- 3.000,00 na forma proposta pelo 3 1U,
••- anartarriento '•-•••-;
ra-se, não -havendo débito. cancelando-ae, a . N.9 16.005-14
Francisco Itodrignes de vt de Cr$ (T (.10000 ''' 'Partir 'dá - inchasão preseguir a inscrição 11.0 892.751, na forma proa Oliveira - Rua Maria Rodrigues, lote n.° 7. dial, de aeôrdo com a seguinte discriminação
valores parcialàl.
•poSta. -pela C.I.P•
Prbrada-se -noa têrroos do-parecer de .... daApartamento
10-1' - C,r$ 3.000,00,
• 'N.0 19.083-44 -. Francisco Viei- 28-8-9-a4 do Sr. Chefe (10 1 RI.
.
Cr$ 3.000,00,
'Apartamento- 102
ra, Rua Ferreira de Meuezea, lote 2. ----•Hrans- N. 0 '10.610-11
Alfrédà. Pereira Ramos
Devo o proprietário aPresentar ficha
fiaa-s(a • não havendo dé.bito, cancelando-se -a Bua dos Açudes n.°50. - Gancele-se na forinserirão do imóvel, nos tia•mos do § 1 0 do
seguir, a inscrição n.° 816.018, na forma pro- ma proposta: art.
7.0 do Derreto-lei n.o 157 do 31-12-37, no
posta pela C.I.P.
Lina George - frua Luiz
N.° 10.821-11
19.095-14 - José Maria Fernando., Rua dos Reik sin. r- Procedaso nos rmos do Po- prazo de 30 dias, sob pena de imposição da
multa prevista no aat 54, letra A, do mencioFrancisco Coutinho, lote 2: - Transflra-st', revir d(a-28-8-914, do Sr. •Chefa, do 1 RI.
Jnio havendo débito, retificando-se o • vt para . N.° 10.588-44 - Caixa 'de Construções de nado décreto-lai. Ao 5. S., 1.Cr$ /5•000,00; a 'partir de 1945, 'de - acedo oure Casas 'para o Pessoal do Ministério da Mari- • -N.° 10.405-14 - Rua tiranos n.0 1.311, casa
XII. Taxe-se o imóvel pelo vi de Cr$
._p . parecer da C.I.P.
nha - Rita 'Guimarães ri.°. 355. - Prossiga- 3.300,00, a partir da incrusào predial.
N. o 10.181-44 - Abel de Oliveira, Rua Ga- se.
•
Ao 2
Devo o proprietário apresentar ficha do
Bleu, lote 9. -Taxe-se pelo vi de•Cr4 5.000,00,
N.° .11.383-14 Zulmirá Amador Torres inscrição do imóvel, nos !Armeis do § 1P do
cm 1911.•de acôrdo com o Intormadia.
;NP- 13.311-. 44
Maria Assunçieter .. Coelho - Rua Manuel Torres. - Proceeda-se nos Lar- art. 7.° do Decreto-lei n. 0 157 de 31-12-37, no
Proce- mos- do .parecer da 25-8-11 do Sr. Chefe do prazo de- 30 -dias, •sob pena -de imposição da
Estrada . da Bica n.0 18 e (nitros.
1
multa prevista am.art 461,• letra b, do mencioda-se, corno propõe o Sr. Chefe do 2 11.1
N.° 16.879-a14 - Antônio Lourenço da Cos- nado decreto-lei. •Ao 5..R. 1.
.N.0 14.083-41 - Paulo •da Alva Bojunga, ta -H Rua Jurema n. o 47. * Inclua-se com o
'Avenida Atlântica-11P 950, apartamento 201. vt de Cr$ 3.360,00, a partir do mês do setemPor despacaos alo Sr- Diretor, ' de 31 de agaí:- Ttansfira a inscrição territorial, não haven- bro de 1013 na forma proposta pelo 3 RI: In- to de 1941, foram, filados -os seguintes valodo débito, .e •inclua-se o apartamento com o forme o 2 III qual a importánalada multa a ima res locatiVos •.•
vt de- Cr$ 19.800,00, O partir do mês de agôsto pôa de ocôrdo chni o disposto a alínea b).
Ofícios:
de 19,40,- do acôrdo com as informações. Diga art.: 51 do Dec. 157 de 31-12-937.
•
NP 10.388-44- -• -Rua- Barão de-Jaguarilia
o-2 R". I. qual a importância Cio multa a imN. o, 18:710-14 ---- João Francisco Melo - n.o 151, apartarnentos• 101 • e-outros. - Taxepor,. na forma do dispêsto à alínea b, do arti- Rua Senador Nabuco u.° 61. -Procoda-se nos se o imóvel pelo vt de- C4.56,400.00, a partir
go 51 do Decreto n.o .157, de 31-12-37.
tèrmos do parecer de-29-8-94 ,1 do Sr. Chefe da inclusão predial,- acórdo com a seguinte
discriminação de valores -parciais:
17.446-41 - Antônio - Pascoal Rodigattl, do 3 111.
Cr$
Rua -11enrimie' Fleiusa n. 0 22.Inclua-se
--a
N -. 0. 15;041-41 - Marcelino Pereira Mouti10.800,00
anua o vt, da Cr$ 9:200,00, a partir do mês do nho Rua Carolina Machado. Proceda-su Apartamento •101
19.800 00
agôsto de 1943, na forma propdst•a peló 3 R 1 nos Ièrmos do porècer -de 28-8-911 do 5r ; .Che- Apartamento .201
19. 800,00
Apartamento .301. •
informe o 2 Ital. qual a importância da mul- fe do 3
ta a impor de ackdo Com o dispôsto à alínea
N.° 16.157-11 - Armando Bastas Carva,
''' •
50.400,00
Total- ; • a • • • ••• . • •
b; do art. 51 .do Decreto . 0.0 157, de 31-12-37. lhaes Rua Xavier Curado n. o ' 132. --In'NP 17.237: 41 --• João Batista, Rua Maria chia-se. com -o Nd,- do Cr$ 4.200,00 na. forma
Freitas ,11.0 28 e outros.. - Inclua-se com r• proposta' pelo 3 RI. '
Devo o proprietário '' alitésentrir ficha da
vt. de Cr$ 21.600,00, a-partir do mês de. abril
N.° 16.217-41 7-- Joaquim .da Costa Martins inscrição do imóvel, nos tarmos do § 4,0 do
de 1914, na forma proposta pelo 3 R. I.
- Rua Francisco 'C/tarjar)°, lotas 13/14. - art. 7.° do Decreto-lei ri.° 157 de 31a12-37. no
prazo do 30 dias, sob pena do imposição da
N.° 17.236-44
João Batista. Rua Maria Prbeeda-se na forma proPosta pela CIP. • .
Freitas 11.0. 26 e outros'. -inclua-se • com o N. o 16.339 - Iabório Alveá o outro - Rua multa prevista no art. 54, letra A, do mencioNd de Cr$ 24.600,00, a partir do mês de abril São João Batista' 85, e/II, apartamentos 101 e nado decreto-lei. Ao 5. , R. I.
outros. --- Reconsidero o despacho de 575-14,
N.o 10.380-14 ---• Rua - Capuri n. o 79. .•
de .1944, na. forma proposta pelo 3 R. r.
N.o 17.048-44 - Arnilcar Zeferino Barroso, tendo' em' 'vista os esclarecimentos prestados. Taxe-se o imóvel pelo vt de Cr$ .31.500,00.
flua Marechal Trompowáky n.o 65, apartamen- Inclua-se com o vt, de Cr$ 31.200,00. na forma partir da incluaão predial.
Devo o proprietário apresentar ficha' da
tos 101 - e outros. - Inclua-se com o va de Cr$ proposta' pelo 3 RI, com a seguinte discrimiinscrição do imóvel, nos .tarmos do § -IP do
02.100.00, a partir do mês O junho de 1914, nação:
art. 7.0 do Decreto-lei n.o 157 de 31-12-37. no
Cr$
na forma propo§ta pelo 3 . Ti. I.
7:800,00 prazo de 30 dias, ,s ob pena . de imposição da.
;N. o ' 15.001-41 .- .Abílio Estives Ferreira Apt.° 101 .
7.800,00 multa prevista no art 54, letra li, do meneioPilho -.•• Rua Afonso Pena n:° 10, -apartarben- Rot.° 10? • a
7.800.00 nado.decreto-lei. Ao 5. R. 1..,
to 603. - Inclua-se com o vi de Cr$ 12.000,00, Apta° 201 .
7.800,00 N.o 10.499-14 - Rua Líbiratan rao 455. g • partir de Fevereiro de 1911, de -acôrdo com Apta° 20?
Taxe-se o imóvel peio vi de Cr$ 6.000,00. a
ti informação. Diga o 2 RI. qual a importanTotal
31.200,00 partir da inclusão Predial.
eia da multa a impóc na forma do disposto A
Deve o proprietário aprasantar ficha ri ,3
alínea A) do art. 54 do Dec. 157, do 31-12-37.
N.° 16.338-41 - Litiõrio . Alves e outro - inscrição do imóvel, nos tarmOs do § 1. 0 do
ja . o 1a . 746...44 ;ramo caba.leiro Martinez Rua São João Batista n: 0 85, - Reconsi- art. 7. 0 do Decreto--lei ri.° 157 de 31-12-37, no
e outro.- Rua Ana Leouidia. 220 o outro. - dero o despacho de 5 7 5-51, Lendo em vista' 'os prazo do 30 dias, sob Pena 'de imposição da
Prqceda-so corno propõe a C1P oo 'parecer des- de Cr$ 31.200.00, na forma proposta pelo 3 multa prevista no 'art. 51, letra b, do meneioesclarecimentos prestados. 'Inclua-se com o vi nado • decratolei. Ao 5.- R. 1
ta data. N.°18.323-14 - Cia. Expansão Territo- RI, com a seguinte-discriminação:
NP 10.110-41 - Rua Aripirá n. o 63, aparrial S/A - Rua "B" (Vila Balneário). * ProCri"
tamentos 101-2, 301-2 e 201-2. - Taxe-se a
7.800.00 imóvel pelo vi- de Cr$ 54.960,00, a partir da
ceda-so nos tèrnms do parecer de 29-8-41, •do Apl.° 101 •
7.80000 :nclusão predial, de acôrdo com a seguinte (lissi'.' Chofe do 1 BI.
Apt.° 102 .
7.800,00 criiiiinação de valores parciais:
, • N. 0 - 18.318-14 - Cia. Expanáão Tçrrito- Apl.° 201':
Cr$
7.890.00
rial S/A. - Rua- "B" (Vila Balneário). - Pro- Apl.° 202 „
9.000,00
A pártamento 101
ceda-se coroo propõe o 1 11f.
•
9.000,00
31.200.00 Apartamento 102
-. N.° 18.317-4 .4 - Cia. Expansão TerritoTotal •
9.2100'
N.° 16.100-44 - José 'de Ereiitas Bastos - Apartamento 201
rial S/A Rua "B" (Vila Balneário). - . Pro9 .210,CC
Rua Jardim Botânico n.° 201, apartamentos Apartamento 202
ceda-se como propõe O 1 RI.
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9.240,00
NP - 12.703-44 - Rua Professor Miarão Ro9.240,00 cha. - Pague a diferença relativa aos exercícios do 1938 a 1940 da inscrição 837.672.
51. 000,00
:Total •
N.° 12.818-44 - Rua Conde de AgTolongo Promova a transferência do imóvel para o
Deve o proprietário a prese i.;1 r ficha de nome do transmitente.
inscrição do imóvel, nos lêromat.lo§1 O do
N.° 12.861-41 - Rua Arai. - Promova a
art. 7.0 do Decreto-lei if o 157 do 31-12-37, 11G transferência do imóvel para o nome do transPrazo de 30 dias, sob tiena do imposição da mitinite.
N.o 12.845-41 - flua Trinta, - Promova,
multa prevista no art 55. letra 0, do mencioneste Departamento, a retificaç:ão da inetragem
nado decreto-lei. Ao 5. It. I.
N.o 10.398-14 - Rua Alves 11arite n. o a:, do terreno.
N.° 12.842-41 - Rua D. [mim]. - Pague o
apartamentns 101-2 e 201-2. - Taxe-se o
'movei pelo I., de 31
Cr$ 680,00,
pari ir da débito do exercício de 1940, inscrição 817.571.
soaliinta disN.° 12.872-11 - Rua !piranga. - Promova
iceblsao predial, de acordo tomai
criminação da ralaras parcials:
a inscrição do prédio objeto da transaçãQ.
N.° 12.873-41 - Rua Ipiranga. - Promova
1.0 pila imento
a inscrição do prédio objeto da transação.
Cr$
N.° 11.281-14 - Avenida Automóvel Clube.
Apartamento 101
O . 850.1,0
A t;arta men to 102
6.840,0(2 - Compareça para prestar esclarecimentos
quanl.o h miragem do loto de terreno objeto
2.° pavimento:
7.200,0e da transação.
Apartamento 201 •
_N.° 12.291-11 - Rua Parus. Promova a
7.200,00
Apartamento 202
Dap.1s2to •
0.600:00 transferência para o nome do transmitonte,
,
pague o "lio de 1913 e eselareea quanto ao
11 . G80,00 prédio n.o 22 sagundo.
To I a 1
N.o 12.515-11 - Rua Barão. - Pague o 4,14:24ie 1942.
Deve 44 proprietário at u ' v,“ al -l ar fi c h a 1.1" bifo
N.o 12.829-15 - Rua Clivia. - Pague - o déinscrição do imóvel, nos tétanosir§ 1. 0 la bito
de 1940.
art. 7.0 do Decreto-lei n.o 137, de 31-12-37, no
N.0 12.833-11 - flua Alcgria. - Promova
-prazo de 30 dias, sob pena de impos.ição da a transferência para os nomes dos franstniten.
imota pre N asia no aia, 51, letra O, da roei-leio14S
nad0 decreto-lei. Ao 5. 11. 1.
N.o 12.894-44 - 12.895-41 - Rua Gregório
NP 14.187-'1a - Rua Barata Ribeiro núme- Neves.-Promova
a transferência para o nome
ro 650, apartamentos 101-2, 201-2, 301-2 e do 1.ransmitente e pague o débito de 1937.
ó
e
I
pp
O
Ni.
outros. - Taxa-se t)
de.
N.° 12.975-14 - Estrada 13igná. - Pague
an1 . 0-40,00, a partir da inelli,ão predial, de
débito de 1930 e 1937.
O
•
aei1rdo com 4 -I8n)ntO diserimiLa:ão de valo12,902-44 -- Rua Sul, - Promow a rer(s parciais:
lifieação tio nome da Companhia transinitente
Cr$
e pague o dêbilo de 1943.
Garage 6 cor; , 0 .;
7 .200,04)
N.o 12,996-44 - Rua lIcanos. - Promova a
Apartamento 101
11 .760.0e transforancia para o nome do espólio transmiApartamento 102
15. 210.00 tente.
Apartamento 201
15.810,00
N.o 12,999-11 - Rua António Saraiva. Apartamento 202
13.240,00 Promova a retificação do nome do transmilenA partamen 1 o :301
13.810.00 le e pague o débito de 1941 a 1943.
Anartamento 3112
15 240 CO
NP 13,012-41 - Rua Itonrique Ferreira.Apartamento .101
15 . 840,0a Pague o débito de 1942 e 1943.
910,00
Apartamento Ao? • ,
15
Guina em exigência retidas no S. O. T.:
,Apartanionto 501
15 850,00
No 11.591-41 - Rua Honório. Apresento
Apartamenin 502 ,
!3.210,0() prova do, haver dado entrada, no protocolo
Apartamento 601
10..140,00 dês14,. Departamento, da V.I., para inclusão do
Apartamento 602
15.840.00 prédio 1.209 da ma Itonório.
.apartamento 701
16. 440 On
N.° 9.249-44 - Rua D - Satisfaça a exigén.apartamenf o 702
15.810,0C eia 41e 30-6-41.
Apartamento 801
16.440,0U
SaN.° 11.176-41 - Rua Saint Roman.
Apartainenlo 802
15 .840,0C tisfaca a exigência i1Q 11-8-14.
Apartamento 001
-23.640,00
N.° 11.751-44 - Rua Sá Viana, - SatisApartamento , 002
23..010.Cf; faça a exigi'mcia do 12-8-44.
N. 0 7.981-41 - Roa Carlos da Vasconcelos.
Total •
102.040,00
P rOMOV a a inscrição do terreno llote 3 do
P. A. 4.152) e a inclusão do prédio 86 da rua
Deve o proprietário apres.eutar ficba de Carlos do Vasconcelos.
N. o 15.828-44 - Estrada Sorimã. - Satisinscrição da imóvel, nos ('ruins § 1.0 do
art. 7.0 1:141 Decreto-lei n. o 137, do :31-12-37, lin faça a exigência de 10-5-44.
prazo 4Ie 30 •lias, sob poria n_1(-1 imposição da
N. 0 9.449-44 - Rua São Miguel. - Satisomina prevista no art. 51 letra 0, do !aia-areio- faça a exigência de 7-7-44.
fiado decreto-lei. Ao 5 R. 1.
N. 0 4.711 - Rua Carvallio Murtinho, 169.
- Satisfaça a exigência de 12-4-44.
N.° 4.833-4 - Avenida Presidente Wilson.
Serviço de Controle Técnico
Pague o débito ti, 1913 da inscrição n.°
Expediente do dia 1 de setembro de 1911
856.617 e promova a transferência para o nome dos transmitentes.
EXIGOCIA DO 811. CHEFE
N. o 12.832-14 - Aua Alegria. - Campa-Processos:
N.0 17.184-44 - José Lopes Pereira de Car- Peça para esclareicmentos.
N.° 7.016-44 - Rua Caetano de Almeida. valho. - Apresem.; ficha do inscrição para o
Inscreva o prédio objeto da transação.
prédio i»serição sob n.o 512.401.
N. o 7.488-44 - Rua Vinte. - Pague o déN.o 16.459-4.4 - Jandira Correia de Mendonça. - Compareça para identificar o ter- bito dos exercícios do 1941 a 1943 da inserião
896.513.
reno de que trata o presente.
N.° 11.733-44 - Rua Senador Pompeu. N. o 16.790-44 - Instituto do Aposentadoria
e Pensões dos Industriários - Compareça para Pague ()débito dos exercícios da 1940 e 1943
esclarecer o motivo da apresentação da P. I. da inSciaição 331,137.
n.° 515.075.
Guias em exigência remetidas ao D. R. D.:
Comissão de Instrução de Processos
N.o 12.745-41 - Rua Jundia. - Pague o déExpediente do dia 2 de setembro de 1914
bito de 1931 a 1937 da inscrição 128.800.
N.o 12.917-11 - Rua Rocha Miranda. DESPACHOS DO SR. ellEpr,
Promova a ratificação da guia quanto ao nó-N. o 19.500 . 14 - Instituto de Aposentadoria
mero do loto objeto da transação e esclareça se
existe prédio no lote de terreno ora vendido.
e Pensões dos Industriarias - Estrada da São
N.° 12.327-1%
Rua Paulo Eiró. - Pague Bento -- Gleba, 9. -- Aprasente o tiluto da
ci debito de .12113 da inscrição 885.207,
propriedade.
'Apartamento

Apartamento 30 4

-Setehit:+ro dc 1944
N.° 16.632-44 - - Odete Fraga de Sonsa e
outro - Rua Barão do Piraquara n.° 38. Compareça a fim de esclarecer a divergência,
verificada na certidão mie casamento.
N.° 15.582-41 - José Jorge - Rua Guiratin n. o 134. - Prove que está adquirindo o
terreno para pagamento em prestações, por
Po r te cle Albina da Costa Pinho.
N. o 19.1°09-44 - C. A. P. de Serv. Púb.i
do Distrito Federal - fina Licínio Barcelos
n.° '78. - Junte documento que provo que a
aquisição foi feita mediante financiamento.
N.° 31.623-43 - Edgar Correia da Silva Rua Pedro Guedes lado Impar. - Apresento
o titulo de proprieijade.
N. o 14.388-41 - Heitor Mon:z - Roa, Jállo
de Castilho .n. o 83. - Não lurvendo débito
Dansfira-se a biscrição n.° 319.718 para o
nome do Heitor Moniz.
N.° 16.143-11 - Lei4nidas nocha e outros
- Roa Senador Alencar n.° 70 e outros. Transfiram-se as inscrições ns. 323.860 518.842 - 118.068 e 118060 pah os nomes do
Leônidas Rocha, Osvaldo Rocha, Adauri
Costa o Rocha e Amauri Preiudiano da Rocha,
caso não haja débito e na forma proposta.
N. o 18.785-41
Maria Eugênia Castelões
de Freitas e outros Rua Gonzaga Bastos n.°
30. - Transfira-se de Maria Eugênia Castelões do Freitas, Madalefia Eugênia Peixoto de
Freitas, Rubens Engénio de Freitas Abreu e
Luis Eugênio Peixoto de Freitas Abreu, na
proporção de 1/1 parle para cada um, caso não
haj a dibito.
- José Dias de Pinho (espólio) - Rua General Clarindo n. o 21. Transfira-se a inscrição 41.° 508.413 para o nome de
José Ttfuniz Peres Oleia .), caso não haja débito.
N.° 19.072-41 - José Dias de Pinho - Rua
General Cha p inho n.° :30. - Transfira-se a
inscrição n. o 508.415 para o nome de José Mnniz Pores Otero, caso não haja débito.
N.° 18.977-11 - Oseides Estêves Bragança - Rua, Amanarn n.° 25. - Transfira-se a
inscrição n. 0 458.953 para o nome de Orcides
Estaves Bragança, raso não haja débito.
N.° 15.312-44 - Antônio José Pereira Travessa Vasconcelos ri.° 23. - Transfira-se
a inscrição n. o 897.783 para o noma de Antônio José Pereira, na proporção de 1/7 parte
e caso não haja débito.
N. o 18.594-44 - Initi%slrir, de Tintas Jandaia Ltda. - nua Olga n. o 130. - Transfira-se a inscrição 11. 0 300.813 para o nome-do
Indústria de Tintas Jandaia, Ltda, caso não
Mi.) !laia débiLo.

N.° 18.923-44 - Mos7.4ar Fecjhof - Rua
Luridio Lago n. o 144. - Não havendo débito
transfira-se a inscricão n.° 111.072 para o nome de Moszer Frajhof.

Serviço de Cifittride
1,:xpedieute do 4.ba 31 tle agõslo de 1044.
N.o 19.296-41 - Caixa de Aposentadoria à

PeLlSt3CS flOS Ferroviário da Central do Brasil

- Rua Jury n.° 26 - Substitua-se a G. P.
anexa no late O prazo de 10,
NP 19.289-44 - C. A. P. -Central ,ila
Brasil - Rua Julty 13.0 50 -'Substitua-se a G;
1'. de 1014 no lote O prazo 10.
N.° 19.297-44 - C. A. P. Central do Brasil
- Rua Juhy n.o 38 - Substitua-se a G. P. de
1944 no lote O prazo 10.
N.0 15.140-44 - Manuel da Silva Pereira Rua Jequiriça n.o 806 - Pague o débito de 1939
da inscrição n.o 423.322.
N.° 18.145-41 - José Alves de Medeiros
Rua Joaquim Rodrigues, lote 39 - Pague o débito de 1943 da inscrição n.° 889.363.
N.° 10.915-14 - Latira Alves de Moura Bastos - Rua Papitão Jesus n.o 75 - Pague e débitos de, 1938 a 1943 da inscrição nP 835.154.
N.° 18.9704 ,1 - Jose Pereira Freire - Rua
do Couto - Pague o débito de 1040 da inscrição n.o 819.801.
N.o 18.983-44 - flii1 Saturinio Pimentel Rifa Silva Vale n.0 :30$ - Pague o Alado de
4939 da iiiscrieão
22.1 .808.

▪

Sábado 2
18.73744 - Amélia doa Santos Atião Rua Dona Flirinda 11.0 1 - Pague G dnit0 de
1937 da insc,rição n.° 4127.323.
.N. 0 18.911-64 - Cândido Carneito Júnior Bua Conselheiro Agostinho n. o 131 - Pague o
débito de 1031 (2P semestre) e de 1932 a-1937
da inscrição n. 0 338.36.1.
N.° 11.818-14 - Jaime Linri da Cunha Soto
Maior - Rua da Quitanda nP 130 - Compareça para esclarecimentos.
N. 0 18.338-41 - Ovídio Lopes .Guimarães
- Rua Operário Sadock de Sá -a- Pague o débi.
to de 1943 da inscrição n.° 333.738. •
NP 18.811-11 - Haraid Bris - Rua Barros
Barreto n. o 51 - Pague ta débito de 1931 a 1913
. da inscrição n.° 338.305.
N. 0 18.237-11 - Euryd ice Júlia Teixeira,
Rua Dri Magessi, n. 0 51 - Pague o débito do
exercícios de 1911 a 1913 da inscrição•número
123.851.
- N. 0 16.212-11 - Aseencion Donate Pauperio
- Rua Marques de Abrantes n. 0 212 - Pague
--a multa reltiva ao exercício de 1912.
NP 3.512-41 ••-• I. P. A. S. Estado - Rua
Nascimento Silva n. o 266 - Arquive-se.
As .dividas de 1912 (0 meÁcs ) e 1913 foram
remetidas ao DCF pelo ofício DA 491 de 21 de
fevereiro de 1911.
N. 0 8.791-64 - Autim WIlitaken - Travessa Albano Pagam o débito cio 1911 da ins'efição n.0 829.431.
N.° 9.510-11 - Comp. Progresso Indústrial
do lirasil - Rua Fonseca - Pague. impôsto
de 1911 das inscrições as. 875.597 e 875.598.
N.° 9.653-43 - Itanhangá. Golf Clube
EeIrada Barra da TijticaPa g ue os déb i tos- remetidos :10 Nu? pela DA 2.181 de 1914.
NP 19.90743 - Luiz Pinta Risa - Rua
Praulio Cordeiro es. 256.218 - Junte título_
de propriedade do terreno, onde foram eonstut.
dosus prédios as. 219 e 218 da Rua Brautio
Cordeiro.
NP 15.341--41 - Pedriria Calas Camargo
- Rua Santa Alexandrina n.° 406 - Pague o
débito de 7/12 da inimisto de 1913,
N.° 17.327-14 - Luiz do Souza - Rua JU'r •nal OnlenO - Punge o débito de 1913 da inscrieãn n. o 832.348.
• N. 0 16.621-41 - Manuel Ferreira da,Silva _Rua • Ana Nerí 71.° -1.918 casa 1 - Apresente
comorovante de pagamento relativo ao 2. 0 semestçe de 1937.
NP 11.972-14 - João Jacirdo Vieira - Rua
Arguias Cordeiro Ti.°- 336 -- Pa g ue o débito cie
-9950 a 1953 tia inscrição j0 520.138 (inclui,
dos na G..P. de 10141. •
N. o 17.198-11 - Nicolan Coseetino - Ladeira do S'enadon.° 82 - Esclareça quanto ao laitçainento do imóvel.
-

Serviço de Vistoria Fiscal
Expediente do- dia 31 de a gõs ia de 1911•
DESPACHOS DO SR. CIlilFE
NP 15.483-41 - José Cima Cabral - Rua
}adiei° n. 0 06 - Junte documento habil comprabatório da renda.
Oficio n.0 10.265-44 - Adelino Pinto Ribeira - Rua Camarista Maior 11. 0 120 - Facilite a
a vistoria do imóvel.
NP 15.20 . 1-41 - José Carlos de Almeida Estrada do Capão, lado impar, fazendo esquina
com o Caminho Novo, lado par - Aprasente
ficha do inscrição na fornia da lei.
N. o 11.839-41 - Manuel Lopes Gonzalez Barão de 'go:Rei-11y n.° 111 - Compareça para
esclarecimentos.
N.o 10-.085-11
Maria Luiza de Souza Nunes de Sã Rua Saracura Cabral re o 201. Junte os contratos cl ' , locação, anterior e vigente.
N.°.4.140-13
Antônio José da Silva Medros
Rua 1.i'rei Caneca ns. 19-21 --Compareça Para esclarecimentos.
N.° 12.115-11 - Eloy Nunes de Oliveira Rua Ituverava n.° 337 - Compareça para esclarecimentos.
N.° 26.116-13 - Salustiano Fernandes Coozales - Rua do Livramento 'n. 0 111 --,Junte
documentos que provem ter sido .gasto c.om
obras importância superior ao valor locativo
um ano,
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José.da Liva Len103 , -, Rua tário, prova de aluguel e Procuração, a fim de
NP 18.15244
Surubim oP 30. --: Faeilite a vistório tia. imnó- ser apreciada a alegação pela autoridade superior.
ve-!.
N.° 3.876 - Vara Cruz da Silva - Junte.
• o registro de firma. Serviço de Correspandênciã
N.° 6.130 - Eletro Mecânica Palmares. Requeira por petição.N.° 4.229 - ()tinto Damas da Costa - ComExpediente do dial de setembro de
pareça o despachante Francisco Joaquim da
DESPACHOS DO SR. CHEFE
Costa no prnzo de cinco dias.
N.0 5.221 - Joaquim Gomes da Silva Júnior
N.° 15.901-14 - Julieta da . Costa * Silveira
- Compareça dentro do cinco' dias com o doMartins - Rua Leandro Martins n. o 53
NP 16.411-41 - Antônio Neves da Cunha - cumento da compra feita a (lesar Pinto' GaRua Dias da Silva n.° 20 .apt. 101 e outros - briel.
Apresentem unia ficha de , inscrição para cada .N.° 5.885 - Emprêsa do Armazéns Gerais
Carangola S. A. - Preencha requerimento da
imóvel, devidamente preenchida.
NP 19.681-41 - Tomé Salgado Reis - .Rua alvará etn substituição e apresente novo asPompeu Loureiro n.° 70 - Apresente ficha de sentimento do Distrito Sanitário.
inscrição para o prédio, devidamente preen- .N.° 6.800 - - Marectino Jorge de Paiva. Junte prova do registro da firma no D. N. 4.
chida.
C. e compareça para prestar esclarecimentos.
N.° 6.737 - João Itanulfo de i1ri to. - ComDepartamento da Renda pareça para esclarecer, visto que declara AO
impresso não ter motores, quando junta licença
de Licenças
de motores.
Expediente do dia 31 de agõsto de 1954
N.° 6.730 - Bijuterias Típicas 13rasilejeaa
Ltda. - Junte a carteira de identidade do -sóDESPACHOS DO 811. DIRETOR
cio estrangeiro.
NP 4.278 - Rosa Itrich. - 'Indeferido. à
N. o 6.371 - José do Almeida Júnior. vista do parecer do Departamento de Edili- Compareça para. esclarecimentos.
cações.
N.° 6.789 -• Joaquim da Silva Pintor. N.° 5.500 - Indústria Avícola Aimoré. - Pague o impósto referente ao TOS de ittlfw cio
Indeferido, em- face do parecer do Departa- corrente ano, dentro do prazo de cinco dias.
mento de Edificações.
N.° 6.791 - Adolf Stein. - Pague o impôsNP 1.174 - Nuta Stolar. - Idem, idem. to referente aos meses de junho de - 1913 e
• NP 1.086 - Iternardino Moreira Diniz. - agiislo de 9941, dentro do prazo' de cinco. dias.
Proceda-se de. acÔrdo com o parecer, dando-sc
N. o 6.703 - Benno Goldberg. - Apresoule
baixa da inscrição.
a carteira 'de identidade moda.) 19 do requeNP 5.816 - Sebastião Cerqueira Pinto.. - rente.
Indeferido, em face do informado pelo DeparN. 0 5.119 - Tomaz C. 'Teixeira Gomes
tamento do fiscalização.
Comp. - Paguem o débito relativo aos cites
N.° 3.137 - Antônio de Almeida Júnior . - de . julho e rigiisto do corrente ano pela ithsIndeferido, em faro do parecer 'do Depact, erição 11. 0 81.717.
Mento de Edificações.

Serviço de Contrõle Fiscal
- R. L.

Departamento 'de Rendas Diversas
Expediente do dia I de setembrode 1911

DESPACHOS DO SR. DIRETOR
N.°
6.155-11'Durvalino Pinto Monteiro,
•
_EXIGÊNCIAS DO SR. CHEFE _
Rua lraçú n. o ' 21 (terreno). - Retifique-se.
N. o 6.390 - Empr'esa de Propaganda Ra-Ta- pagando uma ' averbação.
Piau Ltda. - Pague o débito.
N.° 0.662-12 - Francisco de Sousa Pinto,
N,o 6,374
Adolfo Lopes Camões. •Idem, Estrada de Santa Cruz n.° 759. - Retifique-se,
id em .
pagando uma averbação
N. o 6.901-11 - Veia de Sá Sol to Maior
N.° 6.090 - Lourival Santos A Conto. Ltda.
- Idem, 'idem.
Plunkelt, Avenida Atlântica n. o 991, apt. 7. N. o 6.108 - Judo Lopes do Oliveira. - Idem.
N. o 13.089-13 - 'Francois Jarnmel e outro.
Idem, idem.
N.° 5.380 - Malvado & _Andrade. - Conce- Avenida 28 de Setembro n. 0 325. - ltetifido a baixa em face das-informaçõ'es, e tendo que-se e cobre-se, pagando Cr$ 15,00 de taxa
em vista que o débito existente já foi remetido de expediente.
N. o 1.031-61 - José Regaço. Rua Almeida
ao Departamento do Contencioso.
N. o 5.989 - M. Correia - Defiro o pedido Vale, lote 42. - Retifique-se e cobre-se.
NP 8.012-11 - Manuel Lopes. Norte. Trade baixa, à vista das informações.
N.° 5.972 - Gasogénio Feria Ltda. - Idem, vessa da Brandura n.° 13. -,-Restittut-se, mediante recibo.
idem.
N.° 9.178-42 - Produto Rochávio Ltda.,
NP 5.385 -Feuillatey, Seixas & Comp. Ltda.
Rua Pai'aguassu n. o 41. - Requeira a Manu- Idem, idem.
N. o 5.911 - Bernard Morara-Pica, - Idem, fatura de Produtos King Ltda. pagamento de
novo inimisto de transmissão, à vista do que
idem.
de 5-4-10, nos
N.° 5.656 - Alberto Teixeira Coimbra - dispõe o Decreto-lei. n.;oo2.100.
solicite Otávio 110arts. 7.° e 6.°, § L o
Idem, idem: •
drigues Teixeira, ' • oportunamente. quarendo,
restituição do que pagou, de acUrdo com o
Serviv, de CorrespondênciaDecreto n.° 4.613, de 2-1-34 (art. 63).
N.° 9.779-11 - Arlindo Caldeira .Tanot, Rua
- u. L.
Ferreira Pontos (terreno). - Cortifique-se.
N.° 10.750-14 - Evangelina Valverde da
Expediente do dia 31 de agôsto • de 1911
Miranda
Vasconcelos, Jardim Guanabara. lote
EXIGÊNCIAS 1)0 SR. CHEFE
11. - Compareça a ôste Gabinete, para -assinar
• N.° "1.369 - Antônio Manuel Monteiro. -- tôrmo• de'responsabilidade.
Pague o débito existente pela inscrição miN o 11.315-14 - Mário Nery Costa. Avenida
mero' 20.853.
Rui 'Barbosa a.° 422. apt. 61. - Junte a proN. o -803 - Durval da. Silva. - Preencha o curação passada à. Auxiliadora Predial S. A.
impresso • de requerimento de alvará.
N.° 11.124-43 - José de Almeida Alves. Rua
N.° 2.668 - Artur José Pereira. - Com- Paraopeba rt.° 312. - Retifique L se e cobre-se.
N.° 11.556-41 - Manuel Vai Gerpe,.Rua
pareça dentro de cinco dias para preencher
novo formulário de requerimento com os 'dados Lins de Vasconcelos n.° 288. - Promova
ofício do Cartório, retificando .a guia, quanto
exatos.
NP 3..307 - Docas e Pôrto de Caravelas S.A. ao milmero , da inscrição.
N.° 11.699-14 - Heitor -Pinto do Almeida
- Preencha o - formulário de, requerimento do
alvará; junte assentimerdo do Distrito.Sani- Teixeira, firma João Magalhães, lote 2. - (terExpediente do dia 31 de q gôsto de 11151
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Cubre-se sôlere Cr$ 71.00L00,
tifique-se, dc acordo com ,o parecer do Sr. nos) ...
eittmlo-se ao D. O. 13. quaut0. ao caleamerila.
.
Chefe do 1-B.
NP 12.936-14 -.Luiz Pereira de Lemos,
N.° 12.782-41 -- Marta Jose:1; 1.-1-1-)pe, Rua
Rua Cardeal D. Sebastião I,eroe, lote :;5. O:edifique-se.
Ardiri-d,- ',tete 9.
N.° 17.868-42 - •tese .11. Site:1 liodrignes, Cobre-se ;are tire 3,04s4,00,
NP J2.951-14 - 1.11anonlJorgy Gaio. Avenida
- Retifique-se
Ti . :4, 11 C . S.Sa Costa Matos P
Cetbee-se
N. S. de, Copacabana e.," 5tr.).
e 'cobre-se.
•
eôbre Cr$ . 11.520,00.
N.° 7.017-13 - Clerneoleia do Carmo
- Re-si ando o
NP 12.955-41 - Manoel 1org0 Gaio, Rna
Rua Pais de. AtnTrade
c()Ir,.e-se sÔbre
Domingos Ferreira is.° 30.
despacho de 21-7-43.
(miro, Cr$ 7.2.60.00.
N.° 1.00,8-SS Oto Doira Gaesehlin
Manorl Jorge Geio , n113
N. o 12.9:46-15
Estraa
d M eringuava. lote 6. - Prove a proDomingos Ferreit a 11, 0 28. - Cobre-se sÔbre
priedade :da benfeitnria.
N.° 1,119-43 - Sebastiiio de S•ala Almeida. Cr$ 33.201.00.
N. o 13.009-41 -- .klberto Nones ,to • t, prava
- Junte alvará juRua Dr'. Passoe, !Me 1
Cardeal
Arcove de rs, 2e-5. - Ccebee-se
dicial de autorização.
Queiroz, Cr$ 18.700.00..
tmjarie
X.°
N. o 12.:H 5-44 -- Orlando- da r.1 . 1.8. TWItiRetirique-se e
EstrodaSaeo n.° ;.
nho, Rua Junqueira Freire n.° 95 (prédio e
eabre-!=e.
,..,./10~../41
Dorvoi:no (Oifieelea i 1 Agsj, ter.eiro). - Cobre-se sebre Cr$ 40.000,00.
N. o 5.35;-11 - Celso Vieira de A4ero PeRna Curumi 11 0 11. - Restilna-se, mediante
tetra, Roo, Ctustavo Sampaio P..° 121, mit. 903
recibo.
S•nua Bastos (1/43 It .r r e no) • - Cobre-se s k bre Cr$
N.° 7.327-14 - Vera Veige
230.000.00, satisfeita a ex.igência do D. It. I.
Rua Agrário Menf e :. )1.° 212. N.° 8.818-14 - Manuel Gomes Moreira. Rua
e eohre-se.
N.° 7.683-14 - Ralo-eu-et° Guries S d
• gueiro, 12 di 'FeVereiro os. 402-4 (pre e fios e terreimpôsto de. arrematação
Estrada Intendente Magalhães. tete 1c1, - Re, nos). - Cobrem-se
sôbre Cr$ 10.150,P0 (benfeitorias) e • o de
Ufa -pie-se. pagando uma averbee5o,
N.° 7.890-14 - Pauline Gonçalves Mon- éessão do promessa de x . eirda sAbre Cr$
Retifi- 4.340,80 (t e rrene'., pagando Cr$ 12,00 de taxa
toiro, Estrada do Pinii50, lote
de expediente e depois de verificadas as quique-se e cobre-se,
N.° 9.240-44 - Luiz Mari u t da Rocha, Rua Loções dos ealeamentoS e do D. R. I.
Ns". 8.96C-44 e 8.967-14 - Luiz Vilarino
Fiy 41 Pire&
s/ri, casa IV.
Perez, Travessa Mosqueira 115. 10-4 tiprédios
q(1e-se e cobre-se.
Cobre-se sôbre Cr$ 520.000.00.
e terr . enos) .
.3. 0 10.321-11 - Antônio Lepes Cem., Rua
Guias de Transmissão de Propriedade Fialho n. o 1 t ( préd i a e terreno) . - Colwe-se
Abro Cr$ 00.000,00, após quitar:w do ealExpediente do dio 1 de sçtumbeode 1914
ço-o.nto.
Ni.° 10.161-11 - Vicente einelli, Tina II, lote
D •Fe'sPACE(mS
S't . DIRETOR
-. Co-brem-se o imposto de compra o vereda
...N.o 2.518_44 - 1wojarnin ceest.:.inte, Rua sôbre Cr$ 120.000,00 c O de COSSãO de promesso
I ir,rindo Estimo. lote 1.325. -- Cobre-se stObre de, voodaob o cris 12 . 000 ,00, êsto. t om itipos
creí; 2 . 000.0o, sa i,isteila a exig,:mcia do D. R. 1. /be, mora, a L . notar de 14-8-43, oficiando-se ao
,Amonio Ve:entioles
01.11.10 j). O. 13 tomate ao calçamento.
R i ja Honfim
et"; forédio O terreno). N.° 10.875-41 -- Iltunberto Spisso. Tina Ja„
Cobre-se sfbre Cr$ 180.000 , 110 , al t, :)s q uitaç ão regná, 1mb
52. - Cobre-se sôbre Cr$
do calçamento,
48.000,00.
N. o 9.631-4 - A1rab5o Kopit e outro, Es10.803-11 -- Clemente Vieiço• de Alvafl ' ada da L á g - títd m a 1 1. ° 41rier rene). - Co- renga, bua Bandeira•nles ui.° 83 (prédio e tern ,$ 115,000,00.
itrem-se o Jou: só:ido il riume . a e venda sôiere, reno) , c iore_se,
o do ers ..00 de o:os-nessa lo
N.° 11.022-41 - Leontina do Magalhães
Cr$ 30.N0,00
N . pn.da è:tnb/ • -• Cr$ 10 .111)41.00.
exi- Novais, Ruo 85e Rafael n.° 23 /,prédio e tergeoeia do
1., pegando (....$'-'12,00 de
- Cobre-se Abre Cr$. :-4 00.000,00, OfitaXa Ile expeliente.
D. O. J. quanto ao calçamento.
comdo-se
N. o 9.653-11
Jeão Anh'el',:,
de Sonsa Mala.
11
'311)
- Ceste 'fabaeb. Rua São
N."
Roo Retiro dos Artistas. I( tes 1 a 9. - Gabriel n. 0 1.010 (prédio e terreno', - Cohrem-se o imposto de cc.:Tril n -:-.1 e venda sôbre bre-se sôbre Cr$ 170.000,00, satisfeita a. ("1
';mi 110.000.00 O O dr ers.são de promessa 110 gOneitt do D. R. 1.
venda sare Cr$ 90.000.1 1 0. i'-de com juros de
N. o 11.279-41 - S. A. Cia. de Imóveis Comora 0 contar de 26-1-44, satisfeite O
pacaharia, Avenida Rainha Elisabete 11 .0 01
g. fincia
. R . 1. e pee:ead, Cr$ 43,00 de (terreno).
Colorem-se o , betpôsto de compra
laxa de expedientO.
venda siebee Cr$ 1.000.000.00 o o do cessão
N.° 10.05;3-14 -- Antonio .tos, Blefe) Cui do premessa de Ve..rida sobre Cr$ 173.000,00,
morfies. Rua Álvaro "1•11).'o.o) o» 8:1 (prédio e setisfeita a exigência do I). R. 1. e oneSs quiCobre-se tee,bre Cr$ '.0.000,00.
tem:em` .
loção dii etdeamento.
N. o 10.001-41 - kerisio Leer-..da, Praia do
N.° 11.511-14 - M„deiras e Produtos do
)' ,ATO(ifig0 11 - 0 122, apt. 205 (2/2:8 terreno). Brasil Lt.ia . Rua Bela (terreno). - Cobre-se
- Cebre-se s,^410e Cr$ 130.000.1 40.
shbre Cr$ 120.000,00, satisfeita a eNigênvia do
N. o 10.187-44 - Joatunto WrIi113 C Orreia, D. it. 1. e ap , 4s quitaçÁlo do calçamento.
Boa I'erienolo Esquerdo 11. 0 090 (terreno). "N.° 11.315-11 - Romeu Ilespanlin, Rna
Cobrem-se O inipõ;,,If'
(' venda sÔbre
o 10414)
4.500.00. o de et,•SS;à0 d.` protnessa ele venda Mighel L' Ql1)(3ii IL° 17 ' "t' 02 (iJot
de,
jo
benfiturin -- Cobre-se
7.30.00.
re-se sôbre r$ 3b0.000,00. 6
N.° 11.091-44 - Antônio Coelho da n oe lia
,,"11.)re Cr$
e o de transerieão sôbre
efinj
47. rma .00.300,00
muni_ Rua Pereira Lopes 'is.° 36 (t•erreno). - Cota,.t
hre-se sesbre Cr$ 40.000,00, satisfeita a exi•
cipa is
a a cado trite.o.
,1 do, ga l dr,. I'Mneia do D. R. 1. e impôs quitação do calçaN. o 10,345_41 _ Iv o 1
1 1 1
Reá Castro Tavaces i,tetrene'Cobre-se mento*
sobre Cr$ 1:; .taw.00.
N.o 11.763-14 - Adolfo Koch, Roa Manuel
N.° 19.157-11 - Jófifp:flii da Cisto. Rua Niobei ri.° 36 t'ie . édio e terreno). - Cobrem-se
lerrelOi) • O in1 . 1~1.) de compra e venda sobre Cr$
11,*(),..
T'i(°.„`:),
- co p ve-se sobre (..11O 18~0,00.
250.000,00 e ú 4-11 cessão do promessa de venda
Lonrent:,) Gonçalves , noa sôbrp, cr$ 250.000,00, satisfeita a exigéocia
N.° 10.167-1•1
-Deolinda 11. 0 88 (prédio (' terreno). - Co- D. R. 1.
bre-se s(Yore Cr$ 56.000.00.
N.° 11.781-44 - .Toé Fernando de Carvallo
N.° 10.852-44 - José Redrignes 1c Mates. Senbra, Rua 23 de Abril (terreno). - CoTina Mari, e 'Borras n.° 1.089. casa 111 (prédio bre-se sôbre Cr$ 30.000,00.
e 'errem') . - Cobre-se
Cri; 43.000,00.
N.° 11.796-4.1 - Anibal Augusto Gomes
N. o 10.853-11 - ,Toé Reati • i g ues de Matos. Rita Costa.Lfebo n.° 53 (prédio r terreno). Rita Mariz e Barros n.o 1.0-80. e-isi II (prédio Cobre-st> sôbre Cr$ 102.000,00, após quitação
Cobre-zp
'•
15.000,00. do • ealçamento. •
• N. o 11.690-12 - Mc 'a Alves de Oliveira,
N.° 11.823-41 - liebert o Correia de Sousa,
rua J,Isé Roberto 11::. 28-30 f. re • édius e torre- Boa Francisco Graea n.° . 13 ,prfittio e torre-

•

Cobre-se sfibre • Cri '70.000.00, - oficiando-se ao 1). O. B. quanto ao calçamento.
N.° 12 .013-11 .- josé, Antônio Vaiada i • e s,
Rua Frolick . n.° 67 (prédio e terreno). - Cobr;--se sare Cr$ 2(1.350,00, •
N. o 12.041-14 -.- José. Antônio Valadares.
Rua Frolick, 07-A. (prédio e terreno). - Cupre-se e.o4hre Cr* 20.330,00.
N.° 12.308-41 - Ch una Kedf finai), Rua Hoenn
de Paiva, 13 (prédio e terreno). - Cobre-se
sôbre Cr$ , 62.500,04.
, N.° 12.300-14 - Chuna Koiffman, Rua Bine,
no de Paiva, 17 ipr('dio e terreno). - Cobrese sfshre Cr$ 02.500,00.
N.° -12.314-. 51 - Moisés Seltechter, Posa
BaTubui, 40 (prédio e terreno). Cobre-se
sôbre• Cr$ 2103300,00, - satisfeita a exigéneitt do
NP 12.307-11 - Paulo Mota Maio e ontres•,
Roa Pa4ss14)110, 35. - Cobre-se sfehreie
21.04)0,00.
r..11íZ Curveta j únior, [tua
N.° 12.41:3-1-1
Araú j o- Pena, :-48 (prédio e terreno), bre-se sÔbre Cr$ 287.000,00, dado que a obrb.
gaç5o -do pagamenin do laudémio foi transferido ao comprador, oficiando-se ao 1)011 quan..,
to ao calçamento.
N. o 12.635-14,- 3ose5 Esequenazi, Rna 5 de
Julho, 152 (prédio e terreno). - Cobro-se
sôbre Cr$ -450.000,00, satisfeita a exigét leia do
DitI o oficiando-se ao 1)013 quanto ao calça=
alt•111..0.

N. o 13.808,13 -2- Alberto Rodrigues da Fonseca, Rua Conde de Azimilmja, lote 7. brern-se o imposto
compra e venda sôbre
Cr$ 4.822.70 e o de cessão de Prorne s a íio
de venda sôbre 4:: . $ 13.200,00.
•n•n•n•••n•••••n•••

Comissão FiSeal do Imposto de Trans.

missão de Propriedade
• Expediente do dia 1 de setembro de 1911
Guias em exigência:
N.° 5.810-44 - Elisio Martins Teles e outra.
- Compareça para esclarecimentos.
NP 7.738-44
Caixa de Construções de
Casas para o Pessoal do Ministério da MariCompareva para esclarecimentos.
N. o 13.051-13 - Patrício Miranda. - APsente a proeuraç5o O mee alude.

Serliço de Preparo de Cobrança
21t1)
Expediente de 31 de agósto de Mi •
DESPACHOS DO SR. enEFE
N.° 468-41 - Mário Ferreira Peixoto, Rua:
Jaime Benévolo, lote .."5. - Apresente ofício
ressalvando a rasura feita na parle referentes
a amarração.
N. 0 1.171-11 - Lia da Silva Graça. Avenida
N. S. de Copacabana, apt . 1.02. - Apresento
oficio retificando o nrimero da inscrição.
N. 0 1.204-14 - Herher Franzoni Borla, Estrada do Catundé, 43. - Apresente o conhecimento para ser retificado.
NP 1.486-44 - Maria Gonçalves, TLa‘e=Sa,
Eugênia lote 1. - Apresente ofício retificando
o número tia inscrição. •
N. o 2.514-41 - lsolina Félix, Avenida Fátima mo 30. - Apresente ofício retificando km
número da inscrição, pois o apartamento objeto da venda está inscrito no D. R. 1. sob
n. o 892.381.
N ,0 (( . 940_44 _ 1\1 . -iee. Danon, Avenida N.
S. de Copacabana n. o 1 .230, apt. 1.105.
A. -,ent)4 ofício retificando o t•° da inscrição.
NP 7.342-41 - Sávio Luigi Buzzi,
Vinte e Quatro, Iole -17, quadra 35. .,-- Apresente oficio declarando o número da inscriçtio.
N.° 8.916-41 - lolanda. Loura Faveret Cavalem:1U, Avenida Lineu de 1-Ao Machado mimero 303. - A p resente oft.tio retificando n.1
Lárn ro da inscritfo.
•N.° 9.020-11 -- Alvino Moreira de Paula,
Rua "13 - , lote 7, quadra 3. - Apresente ofício
retificando o miniero da inscrição.
N. o 15.616-43 - José da Silveira Ávila, Roa
Abadia, lote 78. - Pague a taxa de perempção
exigida pelo D. R. I.
N. o 353-41 - Instituto do Aposentadoria e
Pensão dos Bancários, 11ua Arara p ira númêro

---Apresente ofício retificando o número
da inscrição. •
^ Expediente do dia 1 de setembro de 1914
- • -DESPACHOS DO SR. CHEFE • - -•
N. 4.749-4-k - José Augusto 'Gemes, Rua
Werna de Magalhães, 170: - Compareça para
esclarecimentos.
N.°,7.987-4- Espólio do 0s6r10 da Silveira,
Rua Maria Antônio, 78. - Pague o débito de
Cr$ 903.80.
contribuição, de calçamento
N.o 12.848-44 - Aristarco Pais. Leme, rua
'Alexandre Ferreira, 16, antigo 1. - Pague o
débito . de contribuição • do 'calçamento - Cr$
.480,00.
- N. 13.572-44
Manuel Teixeira A. e
Itua.Bulb5c,s Marcial sin.Pague o
débito de contribuição de calçamento. - Cr$
5i0,00. •
•
N.° 13.573=14
Custódio Gomes da Fonseca, Rua Cadete Polônia, 99. - Pagire o dóCr$
luto de .contribuição . de calçamento ••
606,00.

o
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N.° 14.600-43 - Tebar Figueira Contente,
- Satisfaça a
rua Jiast5 dos Reis n.°
•
exigência de 16-10-43. .
^N. 17.309-43 - LUiz 13.. da MO"rni Sarmento, avenida Ptio Branco n. •277.' - Compareça para esclarecimentos.:
18.27-43 - Armando Pinheiro, 'rua
Laurindo Filho n. 109. Satisfaça a exlgêficiarde 5-1-44.
N.° 8.273-44 - Orlando. dos Santos e
Leoutros, rua Sa.cadura Cabral n.° '341.
-•
vanto a Perempção.N.°. 8.443-a
osó . G raber,. Estrada do Tenaco, quadra 7:
PromoVa o levantamento
da. perempç5o. ,1‘;. . 11.7;31-44
Francisco de Oliveira, rua Operário Sadoek 'de Sá, lote 120.'
Compareça para eselarechnentos.

o

o
j

0

Departamento do Tesouro
BOLETIM N.° 113; »E 31 1.VE: -AGASTO

Se ão I , 3 8. 4 g

194-1 .

.- o
. p

o '•

da, pela SGA, licença do -Oficial administrativo,
classe 71 - Orlando Guimarães Montes, nia-trieula n. 3.832; lotado n.° 3. DA (núcleb número 1 .4-80)* de 20 dias,- a partir de. 21-811,
nos têxmos da art. 153 do Decreto-lei n.° 3.770
de•1911,
Suspensão: •
acôrdo cor o que consta do .1.)Wrio_Oficitl
Seção 1 1. de 30-8-41, página 0..272, foi suspenso, pela SGA, o servente padrão 23 -José Soares Fonseca matrícula nP . 30:378;. lotado no 7.."
DA (núcleo .2.483) a ,parlir do , 30 7-43-44, nos
térmos do art; 152. do Decreto-lei n.° 3 .770 de
10,11.
De acórdo com o que consta do Didrio Oficial
Seção IL de 31-8-11, página 6.316, foi s.usnen- •
se pela SOA, a Escriturária'extrantnerário
Lidia -Alves .de Lima, matricula n.° 6.276, lotado no 6. DA (núcleo 2.480) ^a partir de 21.
dc agôsto de 1014. nos térmos do art. 152, do
Decreto-lei ti.° 3770 de 1911. •

0

,. .
•

.
Licença:
•
acórdo com ã que consta do Didrio
Departamento de Contabilidade
de' 0- - Pá ina 6.271, foi concedida,
ç
31D
pela SGA, licença do Oficial administrativo extranunierária .7- .Adelina de Azevedo , Matrícula
Expediente, do dia 1 de setembro do 1015.
Expediente do dia 1 de setembro. de 1911
_ .
33.243totado no 5 TE (núcleo 1.487) de 15
D4SPACIIOS DO Slt. DIRETOR
dias, a partir de 1-9,41, nos térinos do art. 153,
EXIGÊNCIAS DO sn. CHEFE
.
.
do Decreto-lei n.° 240, de 4 -2-38 -combinado
N. 8.080-43 - José Faria Nunes, rua Santa com o Decreto-lei- n.° 3.770 de 1011.
O. M. Pena (DC.I1 n.° 3.344-44), Alvaro
Clara n. 143 e outro. Aguarde-se Petição Do acôrdo.com o que Consta d Didrio Oficial Baltazar. (DC13. 3.263-44) (1)CI3. 3.159-41) e
de laudêmio.
Seção ir, de 30-8-11, página 6.271,• foi concedi- DCB. 3.161-15). - Autorizo. .
- .
- Serviço 'de Correspondência .

0o

-

- •-

Decretos-leis n. s 6.224 e 6225 de 24-1-1944
Preço: Cr$ 1,00

Decreto ll.° 15.028 de 13-34944
Preço: Çr$ 1,00
À VENDA :

4ão de Vendas :

Rodrigues iiljes, 1

iltiência 1:

da Fazenda

dgerzcia li: Prelório
/Vende-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal.

•
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NP 31.80744 - Acácia. de Castilho Fonseca. - Cumpra o despacho de .13-7-911.
N.° 34.910-44 - Anter6 de Sonsa Lemos. Satisfaça.
NP 35.091-41 - Ana Martins da Silva e outra. - Idem.
N.° 31.816-41 - Francisco de Santana Alvim. - Pague o foro em débito.
N.° 31.434-1 .1 - Maria Atnélia C. do Barroa e outra. - Junte o titulo de propriedade
'devidamente transcrito no Registro Geral de
Imóvel.
Ns. 35.092-1, e 35.093-14 - Maria de Jesus Ecanandes. - Requeira carta de aforamento.
N.° 35.088-41 - Gabriel Machado. - nom.

Férias:
Pelas .portarias ns. 65, e 66, de 1-941, cio
Sr. Diretor, foram autorizadas a entrar em
'férias, a partir do dia 8 do corrente, os seguintes foncionarios:
Aida Ewerion de Almeida Oficial administrativo extranumerario, matricula D.o 33.176 e
Iza Nicolan de Almeida Cardoso Contador extranumerário, matricula nP 33.176.
Licença:
Por despach3 do Sr. Secretário Geral de Administração, publicado no Diária Oficial, Seçao
IF, de 30-8-44. forma concedidos 20 dias de li"cano em prorrogação (Período 30 -8- a 28 de
setembro de 1944), de aceira° com o art.. 153,
do Decreto-lei n.o 3.770, de 28-10-41, ao escriServiço de Administração e Obras
turário, classe 31 matricula o.° 6.4'75 - Maria Angela da Cruz Ribeiro.
2
F. M.
Cancelamento:
EXIGÊNCIAS DO SR. CHEFE
Por despacho do Sr. Secretário Geral de Administração, publicado, no Diácia Oficial Seçãe
Processos:
de 30-8-41, foi cancelada a partir do dia 30
NP 34.724-41 - Júlio J. Balista Isnatd
de agosto de 1911, a suspensão imposta ao es- - Satisfaça a exigência de 27-6-911.
c ri turáriO, classe 21 matricula n. 0 6.175 N.° 31.512-14 - Joelsio R. Ferreira Viana
Maria Angela da Cruz Ribeiro.
e outro. - Satisfaça.
N.° 31.962-44 - Andraus
Comp. Lida. -o representante legal.
Departamento .do Patrimônio . Compareça
N.0 31.926-44 - Espólio de Doralina Leal
Expediente do dia 1 de setembro de 1911
Costa e outro. - Compareça.
DESPACHOS DO SR. DIRETOR
'Serviço de Correspondèneia
Processos:
4 -• P. M.
N.° 25.102-11 - Manuel Aquilino de Miklrade. - Aguarde a desocuparão de outro
EXIGÊNCIAS DO SR. CIIEEE
imóvel
Processos:
NP 25.590-11 - Américo S. Gonçalves. Ns. 31.732-41 e 31.731-11 - Adelino PareiIdem.
NP 22.622-11 - Mario- Rebt • do da Silva. - ris da Costa. - Arquive-se.
NP 11.731-43 - Sebastião A. E. Leite. Idem.
N.o 32.671-41 - Joaquim B. da Costa Jú- Idem.
N.° 2.916-42 - Otávio Mendes da S. Comianior. - Deferido a partir de 11-9-41. .
- Idem.
N.° 34.83141 - Maria Felicia dos Santos
N.° 31.015-14 - Júli 11. Co-ta. - Idem.
- Deferido.
NP 32.501-41 - António Fic , rèneio júnior.
NP 34.530-44 - Mariana da Silva P. FonIdem.
seca. - Certifique-se em tarnios.
N.° 31.633-11 - Otavio 11. Teixeira. Ns. 30.693-14 e 30.688-41 - Carlos WerIciem.
neck Franco Genofre. - Cobre-se.
NP 33.916-11 - Diretoria da Domínio da
Ns. 31.227-11 e 31.228-11 - Armilo W.
Cnião. - Idem.
Franco Genofre. - Idem.
N.° 33.299-11 - j uizo de Direito (la Vara de
Ns. 32.901-'14 e 31.229-11 - Anidra W. E.
Registros Públicos. - idem.
Genofre. - Idem.
N.0 30.471-41 - Imobiliária A.stória S. A.
NP 32.899-41 - Maria G. du Mout, - Idem
NP 31.411-41 - Amália clu Paço M. Ca,roi- - Idem.
N.° 32.722-11 - Valdernat Mandarino. nba. - Idem.
N.° 31.734-41 - Maria M. carneiro Cooto. Idem.
N.o 29.021-11 - Bernardo Gonçalves. Idenn
N.° 26.17341 - João Gari-ia da Almada Idem.
N.o 21.77744 - Décio Pimenta de Mele e
Júnior. - Idem"
N.° 31.78041 Pir.atininga outros. - Idem.
N.0 23.611-44 - Filipe Gebara. - Moio.
Ltda. - Idem.
N.° 28.082-11 - José Amaral Ribeiro. N.° 17.590-13 - Astianax Teixeira. - T.aIdam.
are-se a carta de aforamentn.
N.° 29.114-41 - António Fonseca. - bjem.
NP 31.956-41 - Jacques Perrel. - Idem. N.0 20,709-a3 - Bernardo Horzog. N.° 3.051-12 - Bernardino da Silva Mania.
N.o 31.125-11 - Willmann, Xavier N. Conip.
-- I(1em.
NP 33.703-14 - Marcais Volocti,
Re-;!i- Ltda. - Idem.
luarn-ac mediante traslado.

Serviço de Reg istro e Tombamento
1 - 1). C. P.

EXIGÊNCIAS 1)0 SR CIIEVE
Processos:
Seusa
N.° 33.39641 - Virgílio
te. - Esclareça o número do imóvel em causa
4 vista do que consta no local.
N.° 31.959-11 - Espólio de Amadeu C.
Pereira. - Junte t") alvará (ie autorização.
N.° 33.949-11 - Paulo de Alvarenga Ribeiro e outros. - Compareçam com urgência,
apresentando a guia nP 3.512.816.
N.° 34.165-11 - Paládio Tupinambá.
Compareea com, urgência.
N.° 31.847-41 - Gilda Barroso Romano. Idem.
N.° 32.766-11 - Companhia de Seguros
Terrestm-,:: e Marítimos Confiança. - Idem.
N.° 33.16544 - Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Estado. Compareça apresentando a guia n. o 3.512.810.

Departamento do Contencioso
Fiscal

Setembro de 1944
isso sim, prestadas informaçiies a êste D.C.P.,
constatando-se pelas informações de D.Ai.L.
que de fato o requerente era responsável pela
multa, contra a qual requereu.

Serviço de Coordenação
Expediente do dia 1 de setembro de 1911

DESPACHOS DO SR. CHEFE
José Madeira do Freias (Processo nUmero
8.660-44-D.C.E.). - Levanto a perempção.
Prossiga-se.
Mário José da Silva (Processo n.° 10.636-44D.C.E.) . Les-anto a perempção. prossiga-se.

Caixa Reguladora de Empréstimos
Foi feito cintam, dia 1, das 12 às 17,30 horas, o pagamento das seguintes propostas:
ProposUs
Matrículas
Classes
7a.361
6.671.
(:
71.362
00.002
71.380
311
71.402
90.003
C
C
74.408
261
C
74.426
11.829
74:529
90.001
C
74.130
1.527
C
74.433
25.1614
C
74.431
17.175
71.125
9.621
C
71.436
13.180
C.
74.137
21.739
C
71.438
40.765
C
74.440
40.569
C
71.441
C
32.412
40.111
74.442
C
71.443
1.079
C
74.415
8.068
C
7.4.446
22,809
74.418
8.162
C
71.451
28.057
C
71.453
23.588
C
74.451
28:931
C
71.455
1 4.302
C
Álvaro José Martas, matrícula n.o 28.918 _
Apresentar contra-cheque de junho de 1941.
Maria José Borges, matricula n.o 19,872. _
Apresentar contra-cheque de dezembro de 1910
a novembro de 1911.
Hermes Ferreira-Barbosa, matricula 'Amaro 1.337; João Pacheco Barbosa, matricida
nP 30.075; Maria Soares de Campos, matricula
n.° 17.551; Mario Dávila Barbosa, matricula
n.° 17.300. - Apresentem contra-cheque de
outubro de 1938. a dezembro cio 1910,
Manuel Marinho, matrícula m o 9.672 Apresentar contra-cheque de janeiro a junho do
1944:
Francisco Albano da Silva, matricula número 26.1, 52 - Apresentar conlra-elieque de
outubro de 1938, a dezembro de 1910.
Olga José de Mede ¡VOS, matricula nP 1.812;
Osório de Moura Giniteau, matricula nP 7.190;
Tancredo Império da 3rtiz, matrícula n. o 1.773;
tara Alcatifara, matricula ti.° 27.591. - Apresentem eontra-eheque de outubro de 1938 a
setembro cie 1911.
José Adão, matricula n.° 18.874; Fernando
Nunes Lapa, matricula 11. 0 20.674; Natália Lapa
e Silva, matrícula n. o 97.358 - Apresentar emitia-cheque de janeiro a dezembro de 1941.
Israel cie Sousa Pinto, matrícula n. o 17.811
- Apresentar contra-cheque de outubro de
1938 a dezembro de 1941.
-Domicio Arruda Camara, matrícula mirucaia
17.298 - A p resentar contra-cheque de julho
de 1942 a maio tie 1913.
António do Espirito Santo. matrícula número 8.331 - Apresentar contra-cheque de outubro d.e 1939 a agõsto de 1911.
Elsa Lopes Barbosa, matricula n. o 3.196 Apresentar contra-cheque de novembro e dezembro de 1939.
• Lídia Pereira Sarmento, matricula n.° 42.554
- Apresentar contra-cheque de novembro do

Expediente do dia 1 de set e mbro de 1911
DESPACHOS DO SR. Mit ETOTI
Companhia de Carris, Luz e Vórça do Rio
de Janeiro, Limitada - Proc . . 8.565-11-D11E.
- Ciente. Foi providenciado o arquivamento
da dívida.
Salvador José Martins de Sonsa (Espólio) Proc. 9.899-41-DCF. - Deferido em parte.
Cobrem-se os juros moratórios a contar de
19-1-43, data da publicação cio despacho do
Diretor do D.R.D. (proc. 111-42-DRD. 8.806-41-DCF), até 21 de agósto de 19-11, data
dêste recurso, e também os que venham a
correr da data da publicação diste despacho
até a data do pagamento dos tributos.
José Pereira dos Santos - Proc. 10.228-44- 1939 a junho de 1940.
DCF. - Nada há que deferir. No processo
Carlos Alberto Mnranbrio, matrícula
FF.° 3.084-41-DCF não . foram dados despachos co 32.374 - Apresentar contra-cheque de no-

nem peio DALI.. nem pelo D.A.L. Foram. vembro de 039.
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Dr. Otávio Candido Gonçalves (Processo
Aracl Ferreira, matricula nP 29.278 - ApreNadir Vieira, matrícula nal 28.114 - Apresenta' contra-cheque de outubro de 1939. a abril sentar contra-cheque de outubro de 1938 a de- n.o 30.408-44). - Aguarde oportunidade,
tendo em vista a informação do Departamentu
zembro de 1940.
de 1940.
de Puericultura.
Martinho
Virlato•
Calmon,
matrícula
núme21.374
Corina Machado Leal, -matrícula n.o
ro 28.798 - Apresentar contra-cheque de fe- Apresentar contra-cheque de outubro de vereiro
a novembro de 1940.
1938. a dezembro do 1939.
Departamento de Assistência
Manuel José do Oliveira, matrícula número.
Luisa Urres Leito Soares, matrícula nú- 22.518; Roberto Caminha Muniz, matrícula
Hospitalar
mero 29.29G. - Apresentar contra-cheque de n.° 11.776 - Apreaentar contra-cheque dc ounovembro de 3939 a novembro de 1941.
tubro de 1938, a dezembro de 1939.
Serviço de CorrespOndèlicia
de Amazonas Carneiro, matricula
Romeu Plácido Vaz Lobo Freitas, matrícula n.oCorina
21.398.
Apresentar
contra-cheque
de
n. o 25.896. - Apresentar contra-cheque de
ATOS DO . 811. DIRETOR
janeiro de 1942, a-março de 1943.
novembro de 1939, a dezembro de 1940.
Humberto da Costa Ramos, matrícula númeDia 31 de -dgôsto de .1944
Jacira de Andrade Campeio, matricula nú11.778; Nicolau Romano, matricula númemero 22.516; Antônio 13atista Lares, matricula ro
ro
16.178.
Apresentar
contra-cheque
de
feDesignações:
n.o 22.796 - Apresentar contra-cheque de ou- vereiro a dezembro de 1940.
tubro -de 1938 a dezembro de 1910.
Para o II. G. *São Francisco de Assis (núAirton Salustjano , de Sousa, matricula núManuel Gomes dos Anjos, matrícula número mero 2.999 - Apresentar contracheque de cleo n.o 4.600), do enfermeiro extranumeráriomensalista -,Maria Animam Lima,"mat. 32.222
17.396; Jaime de Alcântara Barbosa, matricula novembro a dezembro do 1939.
n.o 19.076; Alvaro Gonçalves, matricula númeOton Pinto Ribeiro; matrícula n.° 1.84 - - Para o II. G. Getúlio Vargas (núcleo naro 17.114- Apresentar contra-cheque de fe- Apresentar contra-cheque de setembro de 1941. mero 7.660), do enfermeiro extranumerárilaArtur Marcondes de Siqueira, matrícula nú- mensalista-Neréa Martins, mat. 35.166.
vereiro a dezembro de 1940.
Antonieta Ribeiro da Silva, matricula n o 6.656a mero 1.831. - Apresentar contra-cheque de
Despachos:
Edna Teixeira, matrícula n. o 10.836 - Apre- outubro de 1938 a março de 1941.
Roselis Belém Teixeira - Ilza Moira Almeida
Abel Ferreira Lima, matrícula n.° 7.651;
sentar contra-cheque de outubro de 1938 a deIsabel Almeida de Oliveira, matricula n. o 214; Alkmin - Carlos Melo e Maria Madalena Jesus
zembro de 1939.
Osvaldo Gonçalves Bastos, matrícula número Hornet.° José Lobo, matrícula m o 10.296; Eu- Carneiro (of. 3.316 da Diretoria de Saúde do
3.918 - Apresentar contra-cheque de outubro ríbiades Teixeira de (aódói, mataícula n.o 17-.150 Exército). - Concedo estágio no H. G. Moade 1938 a maio de 1940.
- Apresentar contra-cheque de outubro a de- corvo - Filho. - Américo Montenegro (processo
37.090). - Compareça para esclarecimentos.
zembro
de 1939.
Iolanda Nanai Loureiro, matrícula n.o 3.338
Acir Fernandes dos Santos, matricula nú- ~escutar contra-cheque de novembro de mero
1.194; Áurea de Matos Xavier, matrícula
Departamento de Higiene
1939 a dezembro do 1940.
11.034; Osvaldo Alves de Sousa, matrícula
Maria Mija Cardoso, matrícula n.o 1.538 - n.0
e Assistência Social
n.o 12.478; Adelaide da Silva Pôrto, matricula
Apresentar contra-cheque de fevereiro de 1940 n.o
15.058;
Lucília
Dalincourt
Fonseca,
matrg
a fevereiro de 1911.
Distrito SOnitário o. 1
cuia n.° 4.078; MarcHio Dias Ipiranga GuaEtelvina José da Silva, matrícula n.° 1.328; .ranis, matrícula n.o '0.658; Adelaide Pereira
DESPACHOS DO SR. CHEFE
.- Apresentar contra-cheque de fevereiro de Romariz, matricula me 14.036; Arlindo Fran1940 a dezembro do 1941.
cisco de Paula, matrícula n.o 17.116; Virgílio
\Dia 2 agi:isto de 1944
Joaquim Ferreira, matricula n. o 1.278 - Mosco, matrícula n.o 29.116; Maria Raehilla
Apresentar contra-cheque de fevereiro. de 1940 Carneiro Lavoura, matricula: nP 31.876; AnRua do Núncio n.° 35. - Ao Dr. Engenheira
a agôsto de 1941.
tônio Monteiro Pilho, matrícula ..n. o 16.894;
Pedreira Jansen de Melo, matricula nú- para informar.
Francisco Meneies Dias da Cruz Filho, matri- Luiz
Rua União n.o 22; - Autue-se.
17.054; Cibele Heloísa de Barros Contada,
- Lula n.o 42.196 - Apresentar contra-cheque mero
Rua
Ebroino do Uruguai m o 33. matricula
n.o
21.094;
João
Luiz
Moreira,
made outubro de 1939. a dezembro de 1943.
ferido.
trícula
n.°
1.556;
José
da
Cunha,
matrícula
núAlda Balloussier Âncora da Luz, matrícula
Rua Senador Dantas n.o 35. - certifique-se.
n. o 32.776; - Apresentar contra-cheque de ou- mero 6.676. - Apresentar contra-cheque de
Pequena
Avenida Rio Branco n. o 13.8-A.
outubro de 1939.
tubro do 4938, a abril de.1940.
Alice Fraga Figueredb, matrícula mo 3:520 o habite-se.
Rua Francisco Bicalho n. o 175. - Cumpra
Amei Santos Gomes, matrícula mo 32.036 - - Compareça com os contra-cheques-de julho
as exigências.
Apresentar contra-cheque de fevereiro de 1940 de 19-14, em diante à Seção de Contrate.
a novembro de 1941.
Rua Beira Mar n.° 171-A, - Pode ocupar.
Carmen Pinto Brasil, matrícula n.° 20.131.
Avenida Beira Mar n.o 174-A, apartamentos
Carlos de Lemos Pereira, matrícula núme- - Compareça apresentando contra-cheque de
ro - 19.678 - Apresentar contra-cheque de janeiro a agasto de 1914, ao Serviço de Coa- 201-205. - Pode ocupar.
Avenida Beira Ma a n.o 171-A, apartamente
agasto de 1940 a janeiro de 1911.
trine.
101. - Pode ocupar.
Rua Graça Aranha n.o 226. -- Pode famoonar.
Rua da Assembléia n.° 18. ---,Pode funcionar.
Rua dos Arcos as. 10-11 - Pode funcionar.
Avenida Gomes Freire n.o 59. --Pode funCenira Filgueiras Gomes (Proc. 36.956-44).
Serviço de Expediente
- Autorizo, à visto do parecer, no período de cionar.
Avenida Nilo Peçanba n.o 2, - Certifi10 a- 29 de setembro de 1944.
Expediente do dia 1 do setembro de 1944
Maria de Luordes Nunes (Proc. 34.113). - que-se.
Avenida Nilo Peçanha a.° 12. - Pode,fueDESPACHOS DO SR. SECRETARIO GERAL Idem.
Pedro Nogueira da Gama (Proc. 36.957-41). ctonar.
.'Avenida Rio Branco a.° 108. - Pode fura.
Requerimentos:
- Idem.
caonar.
Serafim Moreira Guincho (Proc. 4.939 de
Duarte do Araújo (Proc. 37.088
Rua da América n.° 130, apartamento 101,
1914). - Mantenho a multa, de acôrdo com doArminda
194-4). - Autorizo, à vista do parecer, no - Pode habitar.
o parecer do Departamento do Higiene.
de 11 a 30 de setembro de.1914.
• Avenida Beira Mar n.° 171, apartamentos
Casa - Saldanha Farmacirúrgiea Ltda (Pro- períodoZuleica Gonçalves Soares (Proc. 33.966 de 206-10. - Pode habitar.
cesso 31.319-44). - Cancele-se o item 62, -do 161-1)..
- Idem.
Rua. da 'América n.o 130, apartamento 201
•pedido n.o 14.677, Pepsina a 1 ea, ire. 101) grs.
de acôrdo com o parecer do Sr. Chefe do SerHercUlina Correia Secura (Proc. 36.951 de - Pode habitar.
viço de Administração.
1944). - Idem.
Avenida Beira Mar a.° 171, salas 206a10.
Magalhães Cunha (Proc. 30.991-11). - Alpoim Ferreira da Silva (Proc. 36.369-de Pode ocupar.
Proceda-se, de aciirdo com o parecer do Se- 1944). - Idem.
Avenida Rio Branco n.0 19. - Pode ocupar.
nhor Chefe do Serviço de /administração.
Avenida Mem, de Sá n.9 261. -a- Pode funDr. \\Tater Barbosa Moreira (Proc 35.367 ds
Frutuoso Luiz de Oliveira (Proc. 35.-05 de 1914.
cionar.
- Idem.
1944.
) - Autorizo, à vista do parecer, no pe..
Maria Joana da Costa (Proc. 37.072-44).
Avenida Mem de Sá n.° 115. - Certifia
riodo -do 2 a 21 de setembro de 1944. à vista do parecer, no período de que-se.
Rubem Bandeira de Sousa (Proc. 37.310 de -.Autorizo,
Rua Miado Guanabara as. 17-2-1.- Pode
1941). - Autorizo, à vista do parecer, no pe- 12 de setembro a 1 de outubro do 1911.
ríodo do 1 a 23 de • setembro de, 1044.
Mário Mesquita (Proc.' 35.913-44). - Au- funcionar.
Avenida Rio Branco n.o 311. - Pode lua.
Domingos Francisco Cadena (Proc. 37.720 toriza, à vista do parecer, no período de 20
de 1944), - Idem.
cionar.
de setembro a 9 de outubro • de 1944.
Eronito Coelho (Proc. 31.369-44). - Idem.
Avenida fluo Branco n.° 277. - Pode fulaEugênio dos Santos Pereira (Proc. 36.139
Atnnagildo Correia Barbosa . (Proc. 36.955 do 1914). - Autorizo, à vista -do parecer, no cionar.
de 1944). - 'Autorizo, à vista do parecer, no- período' de 21 de setembro a 13 de outubro de
Avenida Rio Branco n.o 245. - Pode funPeríodo de 5 a 24 do setembro de 1944.
1944.
eionar.
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Avenida Graça Aranha n.o

twupar.

ir

Pode

Rua Almirante Barroso n. o ;:)1. - Pode, for.
cio ri
1111d da Candelária rio 9. - Podo funcionar.
inu('uk f+m,Rua da Comdituiçiià
cionar.
Rua da Conceição n? 48. -- Pode •funrionar.
flui Pedro 1, ti.° 4. - Pode habitar,
E. F. C. fl., loja 4, - pode ocupar,
E. F. C. B., loja 11. - Podo ocupar.
nua Gonçalves Diria • n. 0 19. -- Pode fu,:eionar.
flua Leandro Martins n. o 9. -- Cumpra as,
txigências. •
Rua do Lavradio n. 0 178. - Podo ocupar
Atua Luiz do Camões n. o- Pode funcionar .
Rua Lavradio n. 0 178. 1y.kbitar.
_
Aula México n. o .98.. - Podo l'iltn:ionar.
.Praça Floriano up_19. -. P) .funciwtar.
Rua Mairink • Veiga n p n8, 1(.0 andar. -- Po.te
funcionar.
•Rua 1.° de Março n.0 113. • --• Pode funelonar.
Ria 1. 0 de Março n. o Inl-A, - Podo funcionar..
..
.11ua. da Quitanda n. o :185. - ' Pode Funcionar.
Rua Riaelnieto n. o 320. •-- Pode habitar.
' Rua do Rosário n. o 54. - Pode furreionar.
Rua do Rosário n. 0 158. -- Pode turwiona:'„
Pod.E, ;',Anclonar.
Mn do Rezende n. 0 148.

Rua 7 de Setembro n,o 231. - Pode fun-

cionar.

Setembro de 1944
Rua General Caldwell n.o 228. - Certn.
que-se.
Rua Gonçalves Dias n.o 78. - Certifique-se
Rua da Candelária 11.0 9. Rua da Conceição n•0 20. - Certifique-se.
Rua Comendador Marinho n.o 22.
tifique,se.
Rua Conceição 11.0 52. - Certifique-se.
Rua Conceição n.0 112. - Certifique-se.
Rua Bhcnos Aires n.0 70. - Certifique-s.
Rua Buenos Aires n.0 248. - Certifique-se.
Rua da Alfândega n.0 247. - Certifique-se.
Rua da Assembléia n.o 20. - CerCfique-se.
Avenida Almirante Barroso u.0 81. - Certifique-se.
Rua da Candelária n.° 9. - Certifique-se.
Rua do Senado n.0 45. - Cedifiue-se.
Avenida. Morai de Sá n. 0 264. - Certifique-se.
Avenida Gomes Freire nP 59, 20 andar. Certifique-se.
, Rua Uruguaiana nP 95, sobrado -

Rua Senador Poropen n. o 155, - Pode funcionar.
nua São Josi.. nP 422. - Pode funcionar.
Travessa do Ouvidor n. o 17. - Pode funcionar.
Rua do Senado n. o 45. - Pode .funenmae,
Rua Sio Josá n. o 79. -- Pode funcionar.
Rua Senador Dantas 11.0 118, - Polo funcionar.
Rua Silvia° Montenegro n° 72. - Pode
ocupar.
Pode funBua Senador Dantas n. o iI.
cionar.
Travessa do Ouvidor n. o 17. - Pode funcionar. • Rua Vital Negreiros n. o 118. - Podo haHtar.
Avenida Francisco Bicallio n. o 175.
trf irtue-c'.
'Avenida Mo Peardia n.° 12. -- Certifi- funcionar,
que-sc.
Rua 'Silvirio Montenegro n.° 72. - CertifiAvenida. Rio Branco n. o tos. Certifique-se. que-se.
Avenida Rio Branco ri.° 277. Rua' dos Arcos as. 10-11. - Pode funclo.
nar.
•
nue-se.
Rua Teófilo Otonl n.° 95, - Podei funcionar,
Dia 13
•
Rua da Constituição n. 0 51.
/tua Bento Ribeiro n•°
Avenida Gomes Freire 0.° 59. - Certifi-- Pode ocupar.
qua-se.
Rua Bento - Ribeiro n.° 14. - Podo fuacio.
Rua da Assemidéia ri o is.- . - cori,j1;que_sp, nar.
Rua da Conceição n.° 47. - Pode Funcionar.
Rua Uruguaiana n.o 118. - Pode funckínar.
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A aquisição de obras, separatas
e publicações outras, editadas
pela Imprensa Kacional§
quando feita pelo SERVIÇO
DE REEMBÔLSO POSTAL,
oferece apreciável comodidade.
Entre as vantagens decorrentes do
sistema, enumeram-se as seguintes:
•a) pronto atendimento;
b) pagamento no ato da entrega pele
Repartição Postal;
c) isenção de porte.-

Os pedidos devem:

e, ser dirigidos por carta ou teTegrame
IMPRENSA NACIONAL;
-Q.% trazer a declaração Serviço da Re.

emb6lso ;
S.°, conter endereço c!wo, enunciando nome
por extenso, localidade, rua e Estado;
/I.% enumerar, com precisão, as obras e publicações pretendidas.
---~-~~~111111•111~11~~~~...1
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Sábado 2
C.er' Rua Leandro.-Nlartins 11.0 0, Eobrado.
• ' •
tifique-se.
Rua Méxitio n.9 168. - Certifique-se. .
. flua Miguei Couto n.° 124. - Certifique-se.
Rua Mairink-Veiga n.o 28. - Certifique-se.
.
• ' -Rua México n.° 98. --- Certifique-se.
Rua do Ouvidor n.° 22. =. Certifique-se.
- Praça Olavo atila° 1lO 11. -- Certifique-s!.
Praca Floriario •n.9 19. -.Certifique-se.
flua da - Ouitanda nP•59.
CertifiAvenida Rio Branco n.9 19,• loja:
'que-se.
Certnficitie-s.
Rua do ReZende.n.° 148.
Rua do Rosáriir n.° 57. -.Certifique-se.
Rua da Assembléia n.0 18. - Pode fun.
flua da Relação n.o 0. - Pode funcionar.
Rua dollosário n.o 129. - Pode funcionar
Pode
nua Saeadura Cabral n.0 49, loja.
l'uncionar. •
• Avenida Presidente' Vargas n.° ,1 .325. -- Po.de funcionar.
Rna Senador Dantas n.° 73. - Pode funcionar.
• Rua São José n.o 33. - Pode funcionar.
Travessa Dona Felicidade nP 38, - Pode
funcionar.
• Travessa • do Ouvidor - n.0•, 17. - Pode funcionar. •
- Avenida Beira Mar n. 0Pode funcionar.
Avenida Graça Aranha n.° 57. - Pode funcionar..
Avenida Benezuéla n.° 53. - Pode funeio1 uar.

'cuida Rio Branco n.0 fl45 - Pode furar.
'cuida Presidente Wilson n. 0 306. •- Vedo
-tu ionar.
ia Gonçalves . Dias n.° 61. - Pode funcionar.
Dia 4
Rua da Coxiceição n.° 47. - Certifique-s!.
flua Uruguaiana' nP 118. - Ger! ifique-se.
Rua Uruguaiana n.° 95. - Certifique-se.
Rua flamallio Ortigão in° 9. - Podo funcionar.
Is;venicia Presidente •Wilson n. o 200. H...Pode
funcionar.
• •.
•
.Avenida Rio Branco n.o 277. - Facilite a
•sita.
Praça. Floriano as. 31-39. - 'Pode funcionar.
Rua do Rosário n.° 57. - Pode funcionar..
Rua do Rosário n.° 151. - Pode funcionar.
Travessa do Coméreiô it.°. 12.
Pode fun•
cionar,
Rua Gonçalves Ledo n.0 5. - Pode funcionar.
Rua do Senado n.9 329. - . Pode . funcionar.
Rua Beneditinos n.o 21. - Pode fnneionar.
Rua da Alfândega. n.9 85. Pode funcionar.
Rua Senador Dantas a.° 39. - Pode" funcionar.
Rua' do t uvidor n.° 107: - Pode funcionar:
flua Buenos Aires n.0 . 280. - Certifique-se.
Praça Bento Teixeira n. o. 22. Autue-se.
Rua da Assembléia n.o 18. - Zert:fique-se.
Rua do Ouvidor n.° 162. - Pode funcionar.
Rua São. José n.o 33. -,Pode funcionar na
sala da frente. Extraia-se intiniação Para a
parte dos fundos com .o Prazo de 30 dias.
Rua Senador Pompeu nP 39.
Pode funcionar.
Rua Senador Dantas_ n.9 39. - Pode ' funcionar.
Rua Nabuco do Freitas .n.° .162.
'Pode
habitar.
•Avenida Almirante Barroso. n.o 86. - Concedo o prazo do 99 dias. •;
Rua Comendadoraticarias a.° -87. •••-...Concedo 60 dias . de prazo •

Setembro de 1944 6413

DIARIO OFICIAL (Seção II)
Avenida Marechal Floriano'n.° 112. -- Certifique-se.
- •Avenida Beira Mar n.° 152. - Pode funcionar. •
Pode funRua Migdel Contõ n.0 147.
cionar.
_Rua México n.° 164. - Pode funCionar...
Pode ftinAvenida Rio 'Brama) n.° 172.
danar.
.
Avenida Almirante Barroso n.0 tiO. -- Pode
funcionar:
Rua do Senado 11.0 20, apartamento 506. -L-•
pode habitar.
Avenida Presidente Wilson 11. 0 298. -- Pode
funcionar-. .
Rua São José •n.0 55. - Certifique-se.
Avenida' Almirante Barroso n.° 90. - Pode
funcionar.
Ceutifigno-se.
Ruia Teófilo Otoni 1h0 63.
Rua IP de Março n.o 110. - Pode Inndobar. - •
Rua Miguel •Conto 11.0 27-A. -- Pode funcionar.
•
Pode fonT
Avenida Rio Branco n.o 9.
mortal..
Pode funAvenida Graça Aranha a.° 357,
cionar.
Rua Bento Ribeiro n.° 14. - Cerlifiquo-se.
- Travessa do Ouvidor n.° 17. - Pode fon-

-Rua. Luiz-de Camões n.°• 42, 2. 0 andar. Certifique-se.
Avenida'.`Pomé de SouSa ' n.° 139, 1.9 andar.
• •
- Certifique-se.
Avenida . Nilo 'Peçanlia rs.° '12 - Gel t i fique-se. . • . - .
.
Avenida Barão de. Tefé ,n.9 7, -,
que-se.
Rua Marechal Ftoriano 11. 0 22.
ceruirique-se.
•
Avenida Graça Aranha U.°' 226.
CetiíiljIiC-SC.

•

Rua Carlos do Sampaio n.°
- Cerlifique-se.
A venida Presidente
.
Wilson n o .306. - Cor-tifique-se.
• Avenida Gomes Freire n..0 123. - Certifique-se.
Avenida . Rio Branco n.° 9, 3.° andar.
Certifique-se.
Avenida Nilo Pec.:olha
'
11.9 20. - Cerl tftque-se. .
Travessa do Ouvidor n.° 17, G.° andar.
'
•Rua Mairinek 'Veiga 11. 0 28. - Certifique-se
Rua São: José n.° 33. •-• Certifique-se.
Rua
Teófilo Otoni n.o 95, 2.0 andar. Rua Sete • de Setembro u. 0 51, -- Certifique-se.
'Rua Senador Dantas n.°39. - Certir.que--?;e.
Rua Sete de Setembro n.° 51, obrado Rua Senador Poinpeu n.o 155.
Indeferido.
Certtfi- .
•
que-se.
.
.
Rua dos Arcos n.o .41. - Truleferclo
Rira Sio Jo,sé n.0 122. - Certifique-se.
Rua Benedito flipúlito n.° 115. ----.:.ancele-se
o auto de infração. Concedo o pruo da .10
Rua Ramalho Ortigão m.0 9. - C ert ifiqt e-n dias.
flua do Rosário. nP 131, sobrado - CediRua do Itiachuelo n.0 221. - Indeferido,
fique-se.
Rua Moncorvo Filho n.o 47. • Nada há qtie
Bua da Ottitanda nP l83 1.0 andar;
Pode'
deferir.
funcionar. •
Policia Sa-fiu i MoncorVÕ Filho 11P'47'.
Praça Tiradentes ns: . 31-39. - Certifique-sO
nitária para verificar o que alega.
flua do Ouvidor n.° 4189, 9P andar. --- Cor-•
tifique-Se.
Dia 5 •
A'venion GO/13e3 Freire n.° 123.- Pode ['nacional..
Avenida .Franciseo Bicalho' n.o 373 casa ,f•V
Concedo o prazo. de 30 dias.
Rua Francisco • Bicalho n.9 373, casa 11 •
Concedo e prazo de 30 dias
flua FranCisco Bicalho n.0 373, Sobrado.
Concedo . o Prazo de 30 dias. '
Rua Francisco Bicalho n.°• 373, casa V.
Concedo o prazo de 30 dias.
.Avaida• Francisco Blealho'11.0 271, térrco.
- Concedo o prazo de 30 dias.
Avenida Francisco •Bicalho In.° 271, casa Hl
- Conceda o prazo 'de 20 dias.
Faça-se nova
Rua Júlio do 'Carmo n.°
visita no prazo tle-20 dias.
Rua do Lavradio n.o I78-A. - Certifique-se.
Rua Pedro 1. n.° 28, 1. 0. 'andar.. -;•-• Certifique-se'.
Rua General Pedra n.° 275. - Cert4fique-se.
Rua da Assembléia 11.0 18. =•-- Pode funcio_
nar. Certifique-se.
Rua do Ilosário n.° 131. -.Podo haliliar. •
Avenida Beira Mar. 11.0_ 152; - Podo fali-tnonar. Certifique-se._
Rua Miguel Couto n.°. 147.-- Pule funde,
nar. Certifique-se. :'
Avenida Presidente Wilson ° 308. - Ceaifique-se.
Avenida Presidente Vargas a°1.931.
Pode funcionar. .
•
Certifiquose;
• Rua Pedro'I n.° 28.
Rua,:-Senador • Pompeu 0 9 fundüs.
Certifione-:.se.

Departamento
de. Tuberculose
. .
. Serviço de Coyrespondên eia
Expediente do dia

21

de agôsto de 1944

ATO DO SR. DIRETOR,
Designaan:
Para o - Hospital Sanatório Santa Maria
núcleo 7.-692, o guarda sanitário cl. "C" Anacleto José dos Santos - mat. 210.876.

Departamento de Alimentação
Expediente do dia 31 de agósto (1(3,1941
DESPACII0S DO SR. DIRETOR •
Requerimentos de: 5'
Indústrias Químicas_ Brasileiras "Duperial"
S. A. (23.322-41) . - Deferidó em face das
informações, preenchidas as formalidades
•Indústrias Franco do Amaral - (19 . 1(31- 11) .
idem,
, „.idem.
„
Lidtistrias. Franco do Amaral (10.463-44).
.
••- Idem,. idem .
Indústria de ç'ileàs Comestíveis Ltda. (21,382
de 1944). -"Idem, idem,
Goods.vin. Cocazzá .4% Comp. Ltda. (25.910 do
1944). - Idem, idem.
, Emprêsa de Comércio de Café Ltda. (27.783
de 1944). - Idem, idem.
-
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Carlos Modrigues Segundo (25.941-11). —
Mein. idem.

Indústrias Franco do Amaral S. A: (19.46: n
de 1914). — Idem, idem.
Indústria de Óleos Comesti\eis, Ltda. (21.275
de 1911). — Idem, idem.
Indústria Franco do Amaral S. A. (25.C85
de 1941). — Idem, idem,.
Valdir José (36.212-11). — Deferido em
face do Parecer do Sr. Chefe to 3 A. L.,
preenchidas as formalidades legais.
Sociedade de ,..ilonservas de Peixe S. Pedro
Limitada (21.530-41). — Deferido, em face
das informaçõ(s, preenchida, as formalidades
lega is.
Lepper Ltda. (28.720-11). —
fiusehle
Idem, idem.
(31.0(.1-11). — CanA. Almeida
cru face do
crio O auto de infrae50 e. 0
parecer do Sr. Chefe do 1 A. 1..
SERVIÇO DE CORRESPONDÊNCIA (5 AL)

DESPACHO:2_, DO SM. CEIEFF,
. — CerManuel Pinto Quarto (12.
tifique-se, pagos. iei; emolumento:: devidos.
Armando Correia de Malos (6.353-41). —
Idem. idem.
C.omp. -(31 996-41). —
Martins batista
hien), idem.
—
Antrinio Nunes de Carvalho
Idem, idem.

J. Gome s de Abreu (11.894-4%).— Idem,
idem;
Joaquim de Melo 131.102-41'. --. Idem,
',12.987-5:i 1.
Elvira Con5ilves
idem.
Idem, idem.
Joaquim Malias de Carvalho (33.803-15). —
Idem, Idem, idem.
J. F. Vieira & Comp. (35.2l:1-41)
Agostinho da Silva 'finou) (12.086.41), —
idem.
Ideio, idem.
José Ferreira da Silva 11 g$.135-51)
Ferreira (33.061-41).
Gonealves
Idem, idem.
Jorge A. Sarkis (12-356-W •
(12.355-11). —
Leonardo Poeto Barreto
Mel".
Idem, idem.
Idem. idem.
João de
Bainhe PI .116-41) • — Idem,
Fortunalo João Segundo (13.32G-14 . —
idem.
Idem, idem.
Jorge Carmo (7.463-11). — Idem, ideni.
tdem.
Norivid Alves d? Jesus (21.111- .Ç1) .
Virgínio Xantre (10.773-11) — Idem, idem.
idem.
Anibal Marques W. Sá (33.292-41). —
Idem, Idem.
(10.771-11 .
Virgimio Xandro
ideai.
idem.
idetet.
Willian Abras (21.457-41: . —
Idem.
José Pedro Madeira (12.319-11
Morgado (35.237-41 i? .
Idem,
111. Castro
idem.
idem.
Altindimo Pereira (12.353-111.
Domiiigivi; de Cavvalho 4 , ses (54.262-11),
idem.
Idem, idew.
Eduardo Cerquie (l2.312-11). -- Idem, —José Fernandes & Irmão (35.010-411.
idem.
José Luiz da Silva 'Filho (31.210-14). —
'2.5tC-15). Nada há que deferir, porquanto já foi -feito
Vevâncio Alexandre dos Iteis
Pi, O nrOce=..zn de ft° 15.762-11.
--- Idem, idem.
Manuel Joaquim Teixilra Lopes (J.5(15-/41.
.7.711-1S .
Maria das :Jóres Marinso
— O processo citado polo requerento não lhe
telem, idem.
diz respeito.
'25.127-1I .
Atdõnio Nlarmws Coelho
Domingos de Matos (35.611-11i . Nada
idem Mem.
há que deferir. A certidão solicitada foi con.
Cedida Pin despacho de 11-8-41, no veocesSo
Borges.
irmãos Gomes
referen1 e no assentimento requeIdem, hlem.
rido no processo n. 0 51.(110-43.
— Idem,
A. A. Miheiro (21.277-11
Manuel Joaquim Barbosa

4 4 c=, 2.° T

(12.088-111. —

ESTRE C21

144

COLE CÃ
3 volumes, anotadas as retificações e reproduções, com indicação das datas de publicação

Cr$ 45,00
Ementário da Legi&ação Federai
ti volume, classificadas as ementas por ordens alfabética e numérica dos assuntos

Cr$ 18,00
Seção de Vendas da 1. N.: Avenida Rodrigues Alves n.° 1 — Agencias n." 1 e 2 —
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M Soares da Rocha (34.243-44). •- Nada PRIMEIRO GRUPO DE DISTRITOS DE ALIServiço de Contrôle
MENTAÇÃO (V G. ,A.)
há que deferir, porquanto já foi feito em o
processo de Il.° 15.761-44.
- O. 13. _
João Soares Pinto (34.244-44). -.Nada há
'DESPACHOS DO 511. CHEFE
que deferir, porquanto Já foi fe i to e nk o P ro
DEsP.Aaws DO Sri. ENG. emEry,
Requerimentos de:
-cesodn.°172904
Processos:
Manuel R. de Sá (35.877-4). - CertifiSERVIÇO DE ABASTECIMENTO (3 AL)
que-se.
NP 310.254-11 - Josê Abrão, Rua Angelina
Raias & Bento (36.119-41). - Mem; idem. o.° 120. - Pague a iniportância de Cr$ 173,00
DESPACHOS 1)0 SR. CHEFE
pela• ligação requerida.
António Joaquim Ribeiro (30.879-11).
N.° 310.255-41 - Armando de Sonsa, Rua
Idem, idem.
Dia 29 de agosto de 1911
Antônio Rodrigues (35.729-11). - Idem, Angelina n.o 116. - Pague a importância de
Cr$ 173,017 pela ligação requerida.
ReqUerimentos de:
N.° 310.257-41 - Bento Areelo, Rua AngeManuel de Sá Martins (28.963-44). - Idem, lina
u.° 161. - Compareça para efetuar o
Cacilda Martins (36.288-41). - Junte, duas idem.
pagamento da importância de Cr$ 285,00 pela
fotografias de 0,3 x 0,4 de a côrdo com a letra
Artur Barreto (25.388-41). - Idem,
d, do artigo 10 do decreto n.° 0.201-38.
Antônio de Almeida (30.477-41). - Idem. ligação requerida.
N.° 310.258 - Antônio Lopes do NascimenJosé Leonardo 'Teixeira (34.978-44). J. M. Teixeira & Lameira (36.091-44), - to. Rua Angelina ». °/80. - Pague a imporConcedo, pago o previsto no n. o 280, do Decreto
Idem.
1-1.0 2.740, de 4-11,40.
tância de Cr$ 285,00 pela ligação requerida.
Alfredo Augusto de Almeida (55.311-14). N.° 310.259-11 - Elvira Lopes de Sá Coelho
Paulo Mendes da Cruz (31.390 , 41) - Idem,
Pode
funcie,nar
eia
continuação
em
face
da
inidem.
Jacques, nua Angelina 11.0 100. - Pague a
formaeão
do
Sr,
Sanitarista,
e
de
acôrdo
com
Antônio Soares Júlio (31.137-41). - Idem,
importância de 1:4 271,00 pela 'ligação reo edital 60, de 10-10-43.
bifo»:
querida.
Mário Rodrigues da Silva (35.550-14). Café e Bar Amarelinho Ltda. (21 .963-14).
Idem, idem.
- Indeferido. Cumpra a exigência em questão.
Serliço de Correspondèneia
Atamir Comes Batista (35.551-11). - idem, n Pavão & Pavão (56.81-5-43). - Tendo
sden5.
cumprido as exigências e em face da inforJorge Ilazuk (35.150-44). - Idem, idem. mação do Sr. Sanitarista, pode funcionar em
- Jorge de Oliveira (35_740-41). - Idem, continuação d eacèrdo com o edital n, 0 69 de
DESPACHOS DO SR. CHEFE
idem.
18-10-43.
Elisio da Silva (30.222-44). - Idem, idem.
António Vieira Borges (34;503-14). - Tn,
Ramos Cardoso & Cia. Ltda. (Processo núVatter Teixeira de Almeida (30.521 , 44). deferido. Isole •preliminarmente a residência mero 308.980-44).. - Compareça para esclaIdeia, • idem.
Armando Morais Gomes (36.462-41). - com o negdeio de quitanda.
recimentos perante o funcionário - José NasIdem, idem.
cimento.
idem,
Antônio Monteiro (30.343-44).
Andraus & Cia. Ltda. (Processo n.° 307.418,
de 1914).
Departamento
de
Medicina
távio Teixeira Pimenta (33.•833-41).
Paul Luik (Processo n.Q 308.829-11).
Veterinária
Idtno, idem.
Francisco José Toinaino Bruno (Processo
Manuel Mendes Moreira (31.190-41). n.° 309.286-1.1).
Idem, idem.
Expediente do dia 1 de Setembro de 1911
Alice Urres Valdetaro Perdigão (Processo
otônio Soares Júlio (31.137-11). I) .0 309.542-44).
14n.
DESPACHOS DO SR. DIRETOR
Julieta de Mendonça Portugal (Processo nú,osé Amauri Porto (35.551-11). - Idem,
mero 309.934-41).
idem.
José Salomão - Avenida Copacabana n.° 500
Cia . . Imobiliária Nacional (Processo númeFrancisco Rodrigues Félix (35.813-11). - (requerimento 13.652-44). - Compareça ao ro 310.002-41).
Idem, idem.
Serviço de Profilaxia, Veterinária para esclareManuel José de Morais Filho (Processo núFrancisco Gomes da Rocha (35.712-14).
cimentos.
mero 310.007-11).
Idem, idem.
Cipriano Euras, Rua Phi n. 48 (requerimento
Salvador Gfglio (Processo n. o 310.006,44).
Francisco Gomes da Rocha (36.228-14). - 35.724-44).
-Certifiquem-se, de acôrdo com a inforIdem, idem.
João Francisco da Rocha - Rua Viçosa nú- mação.
.Paulino Ribeiro dos Santos (35.816-14). - mero 33 (req. 35,838-11).
hien), idem.
Quinto Distrito de Obras
Alfredo h Pina - Rua Lobo Júnior n. o 1.187
. José Luiz da Silva (36.113-11) . - Idem,
•
36,165 : 44).
idem.
O.
João Ferreira de Sousa (35.852-11). - Compareçam ao . Serviço de Profilaxia VeIdem, ideia.
terinária para cumprirem exigências.
DESP ‘CTIOS 1)0 SR. CHEFE
Veniano José Rodrigues (32.549_11) ,
idem, idem.
Antônio Gonçalves, Cazeão - Rua Angicos
Processo n.° 130.116-11 - F. R. de Aquino
IV 21 ( p eq. 31-A)89-44).
SERVIÇO DE HIGIENE ALIMENTAR (i AL) .
José Gomes Antunes - Rua Maria Amália & Cia., Avenida N.. S. de Copacabana n. o 400
e outra. - Deferido. O passeio deverá ser
n.° 783, casa II (req. 34.151-14).
feito em pedras portuguesas brancas e pretas
DESPACHOS DO Sn. CTIF:FE
Praça Tiradentes Com 3 % de declividade, de acôrdo com o dec:oulart Bittencourt
.
n.° 33- (req. 35.288-41).
senho aprovado para o local, obedecendo às es11 n 111erimonlos-de:
Gastão Lopes Nunes - Rua D. n.° 78 1.,reque- pecificações aprovadas pelo Sr.. Secretário
Geral do Viação e Obras.
J. Rodriguez Gomez (37.026-51). - PrUN*0 p imento 31.474-44).
Petição n.° 73-41 do 5-D. O. - Rattar Sao alegado.
Mário Leal da Silva Costa - Rua Justiniano
lomão Cury, Rua Siqueira Campos n.° 36.
"A Suiça. Brasileira" Soe. Importadora e da Rocha n.° 132 (req. 35.139-41).
Ind. Ltda. (32.181-11). - Indeferido, em
Francisco Fernandes - Rua Alfredo de Mo- Deferido. O serviço no logradouro público será
face do resultado das análises ns. 4.217 e rais n.° 16 (req. 35.608-41)
executado pela Prefeitura, devendo o reque4.317.
rente entregar no Depósito do 5.° Distrito do
Maurício Werner - Rua Santa Alexandrina Obras, à Rua Siqueira Campos ri.° 129, -como
T. Ribeiro & Barbosa (51.618-13). cancelado o auto de infração n. o • 8.360, em n.° 278 (req. 36.079-11).
indenização da mão de obra, o seguinte ma- Deferido.
face do despacho do processo n. o 19.104-44.
terial: 60 parafusos de ferro, cabeça boleada,
rosca máquina, porca quadrada e arruela de
3/8" x 3", 20 (vinte) idem de 3/8" x 0,75, um
jógo de eossinetes para tarracha de 1 1/2 " e 2",
conforme amostra, 12 latas de ereolina "Cruswaldina".

SECRETARIA
GERAL DE VIAÇÃO E OBRAS

Departamento de Obras

eimeado pelo n. o 301.291-11). - Indeferido,
em face da informação.

Expediente do dia 30 de agôsto de 1911
Serviço de Enstlios de' Materiais
DESPACHOS DO SR. DIRETOR
2 - 0. B.
Milton Ferreira- de Carvalho (Processo - núDESPAICHO
DO SR. CHEFE
mero 307.542, 14). - Faço a aceitação parcial
dos logradouros, nos tèrmos do parecer da coLuiz Gioseffi Jamiz2i (Processos ris. 301 .710
missão de aceitação.
.. e 307.486-41). - Compareça para receber
Aurora Sapienza (Processo n.° 308.804-44, certificados de ensaio.

Sexto' Dishito de Obras
G - D. O.
DÉsPACII0 DO SR. EN(1..CIIEF-1
Pedro Madalena (Processo n.° 308959,44),
Rua São Januário n.° - 127. - Deferido, pagos
os Omolumentos de onze cruzeiros e a indenização de cento e setenta cruzeiros e sessenta
centavos.
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.Flávio de Matos Martins - P. -101.190-14
Serviço de Correspondèneia
Rua db Imperador n. o _ 113.
•I y
DESPACHOS DO SR. CHEFE
7"-- D. O*.
.Elvira Emilia Fernandes - P. 413.781-40
• Exigência:
•
- Rui. Ws-conde de, São Leopoldo - 11,0 23.
DESPACHO DO SR . ENG. CHEFE
Joaquim•Pereira Guimarães - P. 101.377Ana Gonçalves
Rua Ouro
P.. 1.268-41
44 - Rua das Dálias n.o - 97. - Compareça;
Fino n.o 108.
.
PrOcesso n.o .310.168-41 - -José Tavares
Paguem can selos:
•
Certifique-se na forma da lei:
Jorge, Rua Rocha Miranda n. o 75. - Defiro
Francisco Ferreira - P. 101.559-11
o pedido de abertura do calçamento, pagos os
Eq;.ébio Rodrigues dá Silva e outro - P. Rua Iara L.° 132.
emolumentos da guia correspondente à reno- 101.630-44 - Rua jullano de Miranda núEnaura da Silva Costa - P. 101.560-44 sição na importAncia de cento e. quatorze cru- mero 171.
..tta Vaz Lobo o.0 800.
zeiros e quarenta centavos ((d 114 40).
Etna Miranda Monteiro - P. 101.392-.11
Orlinda de Oliveira Amorim - P. 101.613- - Rua Apaporis n. o 467.
44 - Rua Piracuia n.o 258.
Francisco Mesquita de Almeida - P.
- Departamento de Construções
• Departamento de Concessões
101.406-44 - Rua 20 ri.° 12.
Proletárias
Expediente do dia 1 de setembro de 1911
Manuel José 'de Morais Filhó - P. 101.434•
41 - AVenida Paris n.° 48.
. DESPACHOS DO SR. DIRETOR
DESPACE0s. DO sn . DIRETOR
Manuel de Carvalho
P. 101.43.1-41 Despachos definitivos:
Rua Maria Lopes n.o 511.
Dia 30 de agôlt dc 19
Viação Vitória (Proc. 404.325)
Obtenha
António Paulo dos Santos • P. 101.520- primeiro autorização explícita do Cónsellto NaAvenida Canal n.o 181.
Habite-se provisório:
cional • de Peróleo • provando um mínimo
J.-minium ~ler tio Azevedo Cruz quinze ônibus para refikçó da frota atual. .
António Sabrosa Ferreira - P. 100.535-14 101.127-11 - Rua 'nhã Zélia n.o 53.
Viação Popular (Proc. 401.478) - Viação
--- Rua Cintra n.° 307. António Soares Calçada - P. 101.077-44 ExcelSior (Proc. 404.171). - Deferido.
Companhia de Carris, Luz e Fórça, (ProcesMário de Oliveira Júnior - P. 100.871-11 - Rua Bernardo. _Figueiredo n.° 10.
Pascoat Salandra - P. 101.631-11 - Rua sos 404.173 e 401.500). - Deferido.
- Rua Arara( n.o 161.
Celso Miolo Barros - P. 101. 881-13 - Felício n.°- 122.
DESPACHOS DO SIk, ENGENHEIRO-CHEFE
Rua Camoropini n. o 72, atual 150: - Podem
DO SERVIÇO DE ÓNIBUS .
Antônio -211,are.s Correta
P. 101.619-11
habitar, a titulo -precário.
- Rua Bamboré u.° 26.
• Exigências a satisfazer:
Prorrogados os' prazos até 31-12-41:
' • Aceito as obras:
Limousine Federal (Proc. 404.556). - DisAdão José Fernandes - P. 425.234-40 - pensado..
• Jo.::.é Soares de Oliveira - P. 100.783-11
Tua Tiúba n.o 321.
_Viação "E. L. Freitas" (Proc. 400.189). - hua da Praia.
Feliierano dos Santos - P. 32 . 3.595-11 - Apresente novos horários.
. Deferido:
..3fultos do Serviço de Ónibus
Rua Anarbá n.o
Manuel da Cruz Farias - P. 101.536.-11
Manuel António - P. 101.128 7 43 - Rua
Foram multadas as • emprêsas de ónibus abtli- Rint- Franciscó Medeiros n.° 210. - Sim, dos
Diamantes n.o 433.
xo mencionadas, de acórdo com o art. 4;kdo
mediante recibo.
J' eróninio Pujais - P. 100.239-13 - Ave- Regulamento vigente,- 'pelas seguintes: ilaaSeverianoNiegas dos Santos - P. 400.708- nida "Q" n.o 281.
ções:
10 - Rua "L").1.0 59. - Deferido.
Viação Continental - Cr$ 30,00 (trinta ert1Exigências.
Mareai 'Barbosa Nogueira
P. 101.667-41
zeiros) - Ari. 37 - ]alta de urbanidade e
João Alves Soalheiro - P. 101.322-13 - não provor garantia e comodidade (motorista)
- Rua "D" n.° 40. - Deferido, mediante reRua Ribeiro de Andrade, lote 1, quadra 25- - carro 20 - 30 de agósto p. findo - 12,40
cibo,
.
Junte planta de situação do lote.
horas - Praça da República, para São SalvaPaguem em selos as Laxas devidas:
Maria Elisa - 101.617-11 - Rua Ca• Elias Rodrigues - P. 100.880-41 - Rua juro, lote 81. - Prove que o lote foi apro- dor - Morri. rt.0 1.119,
- Ónibus de Luxo . - Cr$ 30,00 (trinta cruzeiJoão Vicente ns. 379 e 381, apartamentos 101 vado.
ros) - Art. 31 - Recusar passageiros - car102.
Passei -arvará:
ro 13 - 13 horas - 30 de agósto p. findo João Batista de Batista
P. 101.611-11 Rua Teixeira de Melo, para Ipanema - Mem..
Valter Ramos Barbosa da Silva - P. 101.673.15.
Rua Pedro Calazatis
4 - Rua Baepina n.° 97.
n.o 1.120.
Viação Exerlsior - Cr$ 30,00 (trinta cruzeiros) - Arts..31 e 37 - Não atender ao sinal
do parada, n5o prover garantia e comodidade
e falta de urbanidade - carro 188 29 de agôsto p. findo - 18,50 horas . - Rua das Laranjeiras, para o bairro - Mem. n. o 1.121. Viação Continental - (5$ 50,00 (cinqüenta
cruzeiros) - Art. 11 - Paralisação 'de serviço
na linha 1 - - carro 36 • -30
dl?» agósto p. (indo - de 12,30 às 14,10 horas
- Monrõe para a Praça Maná - MCM. número 1.122.
Viação Cruzeiro do Sul - Cr$ 50,00 (cinqüenta cruzeiros) - Art.11 - Paralisação ule_
serviço na linha 1 - Matiá-Monrile --carro
26 - 30 de agó s. to p. findo oin 17 às 18,10
horas - Praça Nana, para o Monrõe - Mem.
n.o 1.123.

• Sétimo Distrito de Obras
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1
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Ministério da .Justiça
Revista Bimestral de Doutrina. Legislação e Jurisprudência

Departamento de Parques
Expediente do dia 1 de setembro de 1a,4

Acha-se à venda . 0 VII volume

PREÇO.., ...

DESPACHOS DO SR. DIRETOR
Processo n.0' 502.316-41 Eniprêsa Territorial e Comercial Ltda. - Ficam aceitas as
arborizações da tina Projetada n. o 13, entre it..;
Ruas 9 e Sul e a Rua Projetada n.° 9 e entre
as Ruas Cajurana e 13.
Pedido n.° 439-11 s- Companhia de Carris.
Luz e Fórea do Rio ne janeiro, Ltda. - Deferido, respeitados os direitos de terreiros.

Cr$ 20,00

Seco de Vendas, Av. Rodrigues Alves,
Agência 1 Ministério da Fazenda
Agência lis . Pretõrío

-

Q.

DESPACHO DO SR. CHEFE

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembalso Postal
,rwiYelyleum

Processo 11. 0 502.182-41 - Davi Teivolis.- Inscreva-se, em lérinos, provada a ocupação da área.
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Processo n.° 370-41. — Oficio u.° 590-B, da
'.e
Jesuino de Albuquerque, e os Procuradores
'
'Pont() Filho e Carneiro da Cunha, rondo o Sr. 28-7-11, da S. ti. de Educação e Cultura, seDESPACHO DO S'11. CHEFE
_ metendo á Comprovação - de despesas do .adianFrederico de Presidênte- justificado a ausência do Sr. Minis lamento de Cr. 15.000,00, a favor de Alvaro
ProceSso n .o 502.315-11 .,..
15;ixa vou): tro Carneiró da Cunha . *
.ilr
a valho L cite . — Apresênte plan ta
'Procedida a -leitura da ata. - referênte ii S'são Pavan, por conta da Verba 110-3.200.
Pwresso n.° 408-44. — Ofício n.° 611-E, de
indicação das arvores a, derrubar.
-.)
:-interMr„ realizaad em 22 do corrente, foi a
9-8-14, da S. (1. do Educação e Cultura, na haiMLETIM N.. 8.s. .
mesma aprovada sem debates.
ó Sr. Prosidente portância de Cr$ 7.500,00; a favor de .Zara Fondi
Não havendo expeente,
_ATOS 1)0 SI•t. DIRETOR
passou "finediatainente h. ordem do dia, rebitai:- seca de Mcndonço, por conta da Verba nomeCO 411-3.290. Tribunal resolveu julgar
do os seguintes processos:
•
.
Avresentação e designação: . .
e legais 'as comOroVações de despesas, arApresentou-se neste Departzune.nto cm .doía Processo n.o 11.526 -. 44 . — O. À. n. o 1.551, boas
a_ expeulean • das respectiyaS provisões
de 31 de agósto p. passado, Onde Passará a' ter de 23-7-41, da S. G. de Administração, na i111- denando
exercício, conforme os têrmos do oficio tiú- portando de Cr$ 200.000.00, a favor de 'Vatter de quitação •
Relator, Ministro Sales Filho:'
mero 1.218, dessa data. do V.S.A.P.., o ofi- Santos, por conta do crédito especial aberto
- Processo n.o 10.637-11. — O. P. n.° 2.154,
(.1inuir- pelo Decreto-lei nP 7.811, de 22-6-44.
cial zuhninistrativo, classe 7
srinde Assis.enela, na
go e Almeida. matricula n.° 7.057, o desigProcesso nP 12.56145. ---. O. A. n.° 050-11, de 14-7-41, da . S. (i.
.167,60,
d
a favor de Barnando-o para ' servir- no 5 P. Q. (Serviço de de 9-8-44. da S. (1. de Educação e Cultura. na iffiportânc ia,de.e..13
Correspondência), nácleo 2.1100. - .- importância d.. Cr$ 25.820,20, a favor . do Der- tiara (4: Comp Lida, par conta da Verba :Minero 610-2.210.
.Apresentações:nardoMoreira de Carvalho, por conta da Verba • Professo riP 11.185745 —
r).°
400-8.322.:
24-7-11, da S. G. de Educação e Cul•
Apresentou-se ao serviço por lt-oonino de RO. A, n.o 652731. (uva, na importância de Cr$ 14.100,00, a favor
Processo n
ocio, lia data de 30 de agósto p. passado, o
trabalhador extranumerario mensalista. Gui- do 9-8-14. da S. G. de Educação- e C u l tura , -na de COMI).1 cu1it t ite.Papeis.e Arles Gráficas,
lherme I t eres CaValcanti, matrícula n. o _31 492, importância de Cr$ 45.269,00, á favor deEueli- por conta da Vei'lla 410-2.22(1. .
0. Tribunal resolveu ordenar o registro das
conforme memorando n.o 2.043-L, de 29 do dos Godofredõ Mendes Viana, por conta da
ba 406-8.323.
despesas.
-. .
citado mês. do, V.S.A.P,.
O Trilninal r. esolveu. ordenar' o regiStro
Processo. n.o 374-11 — Oficio a o 1.990, de
- Por término do férias na data de 28 de agOsto p. passado, dos , serventWrios: liasnier Nu- dos adiantamentos.1 .: 8-14, da S: G. de Viação e ()broa, remetendo
-e
Processo n.o 12.959-44. — P. / ;70 9 , a comprova-,:ão de despesas do adiantamento de
ires Nogueira, matrícula n. o (4.113
9.702 e Alfredo Pedro de 19-8-11. da S. G. de Administração, na im- Cr$ 400.000,00, a favor de Corina •Teixeira'
Oliveira, matrícula
portância de Cr$ 45.510,00, a favor do U rano Brandão,.por couta . da Verba 107-3.100.
Resende, matrícula n. o 9.761.'
Bárberi, por -conta do crédito espeeial aberto Processo 11.° 113-11 Oficio 11. 0 653-B, de
Férias.:
pelo Decreto-lei U. 2.983, de 30-12-51. — () 0-t-4 4, da S. • (1. de Ethicação e CuRára, remeDe acórdo com o despacho exarado no Pio- Tribunal resolveu ordenar o registro lla despe- tendo a 'comprovai:50.-de - despesas do aclIant aCesso n.° 502.321-14. pelo Sr. Secretário Ge- sa.
mento de Cr$ 500,00, a favor de. -Maria' José
Processo nP 12.90011. ,— O. P. n.° 1.770, Vasconcelos, por conta da Verba. 106-3.290. •
ral de . Viação e Obras, foram concedidas férias ao jardineiro extranumerário mensabs:- de 19-8-41, da S. G. de Administração, na MiO Tribuna' cesoi‘eu julgar boas e legais as
ta, .António "do Oliveira, matrícula ..n.° 31 112. portância • de Cr$ 60.321,90. a favor de jtm- comprovações de despesas, ordenando a expe,
respectivà prov 3 soes de cludac50,,
entro o período de 11 a 30 de setembro cor- (mim rirmo Barroso e (Mitos. 1101' conlo 1() re(, - diuão
• • Relator, Ministro Benjamin Reis:
dito es p ecial aberto pelo becrelo,dei n.o 3:981,
de 20-12-11. — O Tribunal resolveu ordenar o
Processo n.o 11.162-11.
O. P. n.o 1.701111
GANI, de 21-7-14. tia S. (4. de Educação Culto. Departamento de Limpeza • Urbana registro da despesa.
ra, na importância. de Cr$ 10.280,00. a favoroie
Relator, MinistrO Pedro Firmeza:
3:01.1;11'131 N.° 153
Corrèa
Com p. por c-!_mta da Verba nuProcesso n.o 10.310-11. — O. A. 11P 501-1t. moro 406-2,130,
Expediente do dia 31 de agosto de.1011
.12.110-44..--- O. P, op 1.1121de 12-7-11, da S. G. de Educação e.Cultura, na
Processo
ATOS DO SR. DIRETOR
importfmria de Cr$ 6.250,00: a favor de ode'e CAM, de 7-8-11, da S, de Edueaurm e cot-Rega! da Rocha Braga, por conta da Verba nu- tura na importância do cr$ 300.000.00, a iaFalecimento:
Registrando o falecimento • do trabalhado:. moia) 405-2.290. — O Tribunal resolveu orne- de Servis Eugenharia Lida, POP_ conta da Verba
101-2.100.
•
est. mensalista, Manuel António Gonpilvo,s nar o registro do adiantainento.
Processo o.° 10.823-11 — O. P. n. o 122, de
mat. 18.888, do 8-1)L, ocorrido no dia 21 do
le•Oc21151:
da
12•13t)--4'.L.
41k3 liminças. na nnoortatir , ,J
rne "•s°
,P,
corrente mês, conforme mm. 11. 0 269, daquela
de 7-8-1k, d a S.posteriori"
de Cr$ 1.288.000,00, regiStro
chefia.
202.000,00,
a fana jul"rttinehl 1k
tura 'de
a favor de Banco Moscoso (lastro S. A., pot .: vor
Retificação:
Servix Engenharia Ltda., por conta da
Retificando para — 3-DL. a dependênein conta da Verba 506-3..520.
Verba /01-3.100.
Processo ri.° 12.498-44— O. P. n. o 1:539.
onde tem exercício o trabalhador, p. 13, ZeProcesso n.o 12.182-11 — O. P. n o 1.914ferino António Vieira. mat. 10.3,52, de quo de' 18-8-11, da S. G. de 1 ir' Uic,1- 1H imparleill- C.SM, de S-8-ál, tia S. (4. de Educação e Cultotrata o item 2, letra "c", do Boletim n.0`158, eia de Cr$ 43.170.00, a favor de Serviens
ra,
importância de Cr$ 1(45.000,00, a favor
rith S. A., por conta da Verba 502-3.220.
•
de ontem datado.
de Servis Engenhária Ltda., por conta da VerProcesso
n.°
12.085-41
—
().
P.
n.
o
:3085.
Apresentações:
l 10100
1-2.
.
Registrando as apresentações dos seguinf,es de 2-8-41, da S. O. de Saúde e Assistência. na ia
Processo
n.?
11.214-44.— 0. P. n.° 1.978,
importância de Cr$ 11.000,00,. a. favor de Asserventuários.. por término de licença:
Do trabalhador. p. 13, Jorge Augusto da scr.j.ação Brasileira de • Imprensa, por conta da fle 27-7-4 .4, da s.O. de Viz.u.:ão e Obras, na
importancia de Cr$ •11.000,00. a favor de
Silva, mat. 16.385, do 9-DL com alta 011)30 Verba n.° 602-3.2-10.
O. P. n.° 3.261, Ferreira (4: Comp Ltda., por conta da Verba nún.o. 202), conforconcilie mês (D.
Processo n.°
1,-2.056, do VSA.
do 9-8-11, da S. G. de Saúde e Assistência, na mero 711-2.251.
me mm.
Processo n.o 12.727-14. --- O. P. n.° 2.199,
Do Fiscal, -classe 21, Jorge Aguirre Silva importância de Cr $18.650,00, a favor do serSantos, mat. 11.624. do 2-DL, com alta cio viços BoUerith S.. A., Mor conta da Verba nione- de 11-8-14, da S. O. de Viação e- Obras. na _floportância de , Cr$ 85.600,00, a favor de Emp.
30 do corrente mês (R Oficial n.o 202), confor- ro 01-3.230.
me min. n.° L-2..058, do VSA.
Processo n.o 12.113-44
O. P. n.o 1.671, Auxilav de Construções e Saneamento Ltda.,
de 8-8-41, d aS. G. de Administraeo. na ira- por conta da Verba n.° 107-3.100.
Apresentação e designação:
O Tribunal resolveu ordenar o registro das
Registrando a apresent-ação do trabalhador portância de Cr$ 66:543,40. a favor de Comext. diarista, José Matias da Cruz, mat. 38.403. panhia Brasileira de Comia:ale:4es, por conta do despesas.
Processo a.° 6.250-44; — O. P. 11. 0 931, do
admitido para os serviços dêste Departanieid,o, crédito especial aberto pelo Decreto-lei nu- 13-5-11,
da S. G. de Administração, na imporde aeórdo eoln a autorização do Sr. Prefeito. mero 3.983, de 30-12-11,
Processo n.o 12.258-44 . — O. P. n.o 1.695. de tância de Cr$ 232.320,00, a favor de Rosa Joaconforme ofício p .° 1.220. do VSA e designan9-8-14, da S. G. de Administração, na impor- quina Fornandes ou Rosa Leonor Fernandes
do-o para ter exercício no TE (GD).
lancia de Cr$ 273,020.00, a favor de Jushno Soares, por conta do crédito especial aberto pelo Decreto-lei n, 0 :3.983, de 30-12-41. —
Sousa Costa par canta do crédito es p ecial
10 pelo Decreto-lei il.° 3.982, de 30-12-11. Tribunal, atendendo a que o "Cumpra-se" do
Tribunal de Contas
_Processo n.° 13.182-11 — O. P. n.° 2.208. de Sr. Prefeito foi posterior é expedição da ordem
22-8-41. da S. G. de Viação e Obras, na impor- de pagamento e respectivo empenho, roso/N:7'cl)
Lancia de Cr$ 191,439,20, a favor de Soc. Pra- bziixar o processo em diligência mira que seja
AT AS DA 072.a SESSÃO
SÃ ORDINÁRIA REALI- sileira
de Urbanismo, por conta do .prédito os- feita a. devida instrução pela Secretaria deste
ZADA EM 25 DE AGÓSTO DE 1944
pedal pelo Decreto-lei n.o 7.030, de 12-11-43. Instituto.
'
385-11 — Oficio n.o 6.18-B, de
Aos vinte e cinco dias do mês de agósto do
Processo n.o 12.717-44. — O. P. n.o 2.771, Processo 11.0
ano de mil novecentos o quarenta e quatro, às de 16-8-45, da Seção do Prefeito rui 11111)01 tini- 2-8-14, da S. O. de Educnílo e Cultura, remequatorze horas e trinta minutos, reuniu-se o do de Cr$ 13.174,00. a favor de Azarias de tendo a comprovação de despesas do adianta_
Tribunal de Contas do Distrito Federal, em Sua Araújo Santos e outros, por 'conta da Verba mento de Cr$ 580,00, a favor de Maria de Lourdes Costa, ,por conta da Verba 106-3.290.
072.o sessão ordinária. sob a presidência do Sr. 102-1 .980.
Processo n.o 409-44. — Oficio 11.0 645-11, de
Ministro Olyropio de Melo.
Santos, por conta da 'Verba 102-1.980.
Comparoeeram os Senhores Ministros Pedro
O 'Tribunal resolveu ordenar o registro das 9-8-44, da S. G. de Educação e Cultura, remetendo a comprovação lo despesa do adiantaFirmeza, Sales Filho, Benjamim Reis, Ivan Lins despesas...o.

..-
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mento de Cr 8.035,80, a favor de Ely Rodrigatas Lacerda, por conta da Verba 405-2.210.
Processo .n.° 414-44. — Oficio n.° 6555-B, de
9-8-44, da S. G. de Educação e Cultura, remeando a coprovação de despesas do adiantamenta de Cr$ 580,00, a favor de Maria de lanudas
Costa, por conta da Verba 406-3.:290.
Processa n.o 392-41. — Ofício a.° 1.505, de
8-8-41, da S. G. de Administração, rematando
comprovaeão de despesa do adiantamento de
1:c$ 100.000,00, a favor de Antenor dos Santos
Fagundes, por conta da Verba 105-3.100.
O Tribunal resolveu julgar boas e legais as
comprovações de despesas, ardi:manda a capeião das respectivas provisões de quitação.
Relatar, Ministro Trair Lins:
Processo n.o 12.820-11. — O. P. rao 070-B,
15-8-44, tia s. Ga 1 i Educalaia e cultura.,
na importancia de Cr$ 11.591,00, a fa-vor de
arnalia da tall'iceição de Azevedo Santo Lima,.
aor conta da Verba 113-3.190. — O Tribunal
resolveu ordenar o registro da despesa.
Processo n.o 10.262-41. — Oficia it o 981, de
12-7-11, da S. G. de Saúde e Assitanria, rematando o contrato n.o 22, firmado, mitra a Prefeitura e J. Merritt Fodham. — O Tribunal
resolveu ordenar o re g istro do = tr atoProcesso n.° 378-41. Ofieia ia° 1.112, de
. 1-8-41, da S. O. de Saúde e Aessitancia, remetendo a comprovação cio despesa do adiantameato de Cr$ 2.300,00, a toara da Reginaldo
Fernandes de Oliveira, por conta da Verba núa
mera 001-3.491.
Processo n.° 388-41 — Oficio ra° 1.103, ae
1-8-14, da S. O. de. Finanças, remetendo a
comprovação de despesas do adiantamento de
Craa 2.500,00. a favor de Josa Augusto Bordalo,
por conta da Verba 503-3.291.
O Tribunal resolveu julgar boas e legais as
itarnpravaaões de despesas ordinando a ripelimo das respectivas provisões de quitaaão.
Relator, Ministro Jesuino de Albuquerque:
Processo n.° 404-11. — Oficia n. o 1.529, de
10-8-41. da- S. O. de a favor de Guilhermino
Soares Bandim, por conta da Verba 500-3.290
Processo n•0 407-41 — Oficio n.° 632-1a, de
a-8-41, da S. G. de &lucile:ia e Cultura, remetendo a comprovação de despesas do adiantamento de Cr$ 3.356,00, a favor de Nelson da
- Rocha Camões . Por conta da Verba 400-8.323.
-O
mgf fpor dor oar oar ao gmrfaoo
.
O Tribunal resolveu julgar boas e legais as
diaão das respectivas provisões do quitação.
E, nada mais havendo a tratar, men desejan,do qualquer dos prasentes usar da palavra, o
se. Presidente declarou encerrada a seção, às
itezeseis horas e trinta minutas, polo que eu,
Fernanda Barbosa Monteiro Au ti' oficial
administrativa, classe 73, designada para servir com Secretário da seção, lavrei a presente
R. Monteiro Autran — Secretário
ata. —
Olympio de Melo. — Presidant e. .

Montepio dos Empreg ados Municipais
-Expediente do dia 1 de selaidira de 1911
DESPACHOS DO SP. lalRETOR
Processos:
N.° 5..983-1914 — i1foria das Graças Rabelo
da Silva. — Deferido. Ra:titila-se a quantia de
Gil 60,00, cobrado a maior ein agasto próximo
1 titio.
NP 6.130-1911 — Osvaldo Pinhairo de Oliveira.— Itestitua-se a quantia de Cr$ 43,00 crêdito apurado na conta de aluguel de casa, praleniente do cancelamento da fiança 'a partir de
21 da agasto próximo findo.
N.° 5.902-1941 — Latira Lopes de Barros. —
Deferido, Restitua-se a quantia de Cr$ 60,CO3
cobrado a maior em agasto próximo findo.
N.° 6.075-1911 — José Alvos Farias. — Pague-se.
N.° 6.116-1911 — A Roseiral. — Pague-se.
NP 5.935-1911 — Leonidia Cardoso Pinheiro. — Deferido. Certifique-se nos termos da
informação, pagos os emolumentos devidos.
NP 5.923-1944 — Maria Matilde Saraiva. —
Deferido. Autorizo o pagamento dos alugueres
atrasados,

DIÁRIO OFICIAL (Seção II)
•

Seção 'de Expediente

EXIGÊNCIAS DO SR. CHRFE
herdeiros de Atos . Ararnis de Matos (Paca:
cesso 5.740a 41). — Queiram comparecer a
esta Seçilo para esclarecimentos.
Beneficiários de Luíza Cavalcanti Canina
(Proc. 5.822-44). — Habilitem-se à penSão.

Termos de Contrato
Secretaria Geral de Viação e Obras
Departamento de Obras
SERVIÇO DE CORRESPONDÊNCIA (8-0B)
Controlo pura -a execurito dos serviços de co;çumentos o paralelepipedaS reilul710(10S
lume, sÔbre base de nuceadante e cormtru!'"de galerias de dovos 2)1u riais 9111 Rua
Conselheiro Gaivão, rine com o prefeitura
do Distrito Federal celebra a Companhia
Auxiliar de Viação e Ornas.
Aos 26 dias do mês de agasto do ano de
1914, no gabinete do Diretor do .Deparlamento
de Obras da Prefeitura do Distrito Falena
onde se achavam presentes o Diretor da aludida
dependência, engenheiro Alvaro Brandao Nevas da Rocha que, neste. ato, representa a Preaidura, e as testemunhas infra assinadas, can/laradas dos interessados, compareceu a Companhia Auxiliar de Viação e Obras, estabalechia nesta Capital, ib Rua Frei Caneca ia° 309,
neste ato representada por seus diretores,
Srs. Francisco Moreira da Fonseca a George
P. Lafebvre, a fim de assinar n presente (armo 'de . contrato para a excaução dos serviços
Ca calçamento a paralalepipedos 'ajuntados a
betume, sabre base de macadame e construção de galerias de águas pluviais na Rua Conselheiro Gaivão, tendo, para és-se fim, apeasentruki provas de quitaaão com os imposta:
da Prefeitura e da União, inclusive impasto
sabre a renda, bem como do cumprimardo do
Dacrelo-lei 0.0 1.815', de 7 de dezembro aa
1939 (lei dos dois lrços - ); registro da firma
no Departamento Nacional de Indústria e Comércio; talão do Tesouro Nacional n. o 13.2.,18,
sério A, provando pagamento. em sala por
verba, da importância (1 ,3 Cr a l3.a56.00 (trela
mil duzentos e cinquenta o seis cruzeiros)
concernente a taxa que incita) sabre o valor
do contrato e da caução. segundo Diecreto-lei
n.o 4.655, de 3 de se_tembra de 1912; e outra-.
documentos adiante mencionados e doscritos.
A. Companhia Auxiliar de Viação e Obras.
neste &irmo designada pelo vocábulo "empreiteira", compromete-se por Si e seus eventuais
sucessoras, a cumprir integralmente o prasente contrato, obadac.ende, além disso, tudo
que disser a respeita às obras contratada.,
balas as disposições com:lautas das “Espacificaçaies da Coneorrancia" e "Obrigações Cootralaiais" aprovada pelo Decreto n. o 3.091, de
25 de julho do 1929, submatando-se às estipulações, multas e penalidadas determinada,
naqueles dispositivos, que ficam 'azando parte
integrante daste controlo, cuja celebração é
autorizada por despacho do Exmo. Sr. 1'
feito, exarado no procasso n. o :i0i1.026-12
tendo em vista a proposta aprasentada pela
"empreiteira" no coneorrancia pública rel iazada cru 28 de junho da 1911. Sista contrata,
ora assinado, reger-se-a pelas seguintes clausulas:
Primeira — Objeto cie contrata: O present
contrato é lavrado a fim da se dar execução
aos serviços de calçamento a paralebadpedos
',ajuntados a betuma, sabre base de macadame o construção de galarias da águas pluviais
à Rua Conselheiro Galiza°, conforma projeto c
orçamento organizadas pelo Serviço de Estudos e Projetos (1-0B), anexos ao processo
n.o 306..026-42.
Segunda — Execução dos trabalhos; Na execução das obras, ora contratadas, saro obedecidos todos os projetos organizadas e instruções fornecidas pela "Fiscalização".

Setembro de 1944
Terceira — Cairei:Ao a fiscalização dos trabalhos: Os serviços de que trata este tarmo seraa executadas sob a orientação fiscalização da Prefeitura, por inlermadio do chefe da
iapartição competente ou por serventuário
pa r ale d'aeignado e sob a direção, por parle da
e cinpraitaira", de profissional legalindita habilitado, consoante a lei faderal
25.5a9, da
11 de nov,anbro de 1932. e Dee.reta
aaaio,
de 1 da influi de 1937. o qual deverá estar auir respresantá-la em suas rl!lações
com t Preleitara I mataria lacnicia sendo
tale a - artiprdleira" (levará afastar ineontimalta dos survicas qualquer empregado .seu
que, a juízo da ' Fiscalização - .. pe u rbar a
urdam, o andamenlo . dos trabalhos ou paeju(ficar a perfeição
obra.
amaria — Piela,: A -ampraitaira a se comproineti)
CO/WIllir Is o UviÇW-: CidliratadÜS
praZo máximo da diaaeszais (16) meses, roma_
dos a partir de cinco G5i dias após o rege'
daste installitelItO 110 Egrégio Tribuna! de
Contas da Prafeitura. Referido prazo samante
podará ser prorrogado cio casa de faixa0 inaiar,
devidamente compravada, a, ainda :issim, ao
"
arilado do Exma. Si',
Prefeita.
(Minta — Praças: Os preços imitarias das.
sarviços aludidoa na eláusuta in iria 1serão:
1) P a r metro quadrado da planara do solo,
ala 0,30m, conforme espeeificaleao — Cr$ 1,80
(quatro
e oitenta centavos);
2a 'dam tita 0,60m, alem — Cra 5,50 (cinco
cinzel 'os e cinqüenta centavos::
a') por meara cúbico de excavação ou Marro, ein terra ou mobilo, no easo de perfil riasacio — Cr$ 15,00 (quinze cr'u'zeiros
4) ideni, de excavação
rocha, para o
preparo da caixa da rua — Cra 150.00 (mau
e eimaienta cruzairos);
ea por metro linear de nieMs-fios retos (roA
granito apicoado, foriaaddos e assentes e "ata,'
juntados, inclusive a asna:ação da vala — Cr$
25,00 (vinte e quatro cruzeiros;
(;) idem, alam, curvas, idem, idem — Cala,
26.00 t vinte a s:as eruzeirosa:
7) por metro linear de reassentarro-nto
rucioe-flos retos riu enrvos, inclusiva a cacaya,A,, da vala _ tara 8,00 (oito cruzeiros);
8; por metro cúbico da excavação em vala
Olil terra ou 'notado, até 1,50m, inaluindo
(arr iam-agito, o esgotamenia, O alarro e a soei:
— Cr$ 15,00 (aninza cruzeiros':
0) alam, idem, ata 3,00m, Wein, idem — Cr$
inta e Palco cruzeiros.);
10;
¡ao vida. em radia —
200,00 (duzentos eruzairos);
11) por 'mitra linear: da galerias eco tubos
da concreto da o.50m, fornecidos a assentes,
excluída a vala (r$ 50,00 (cinqüenta cruzeiros):
12) idem, ideia, da 0,50m, idem. idem —
Cr$ 62,00 (sessanta e dols cinzeiros);
1).1) ideia, alam, de 0,60rn. idem, idem —
Cr$ 115,00 (cento e quinze cruzeiros):
11) idem, idam, (1,-! 0,70m. Mana alam —
Cr$ 150,00 (cento e quarenta (lameiros);
15) ideai. ideai, de 0,80m . 'idem. idem
100,00 a.,?iito e sassanla (ruzeiros);
16) ideai, itlom, de 0,90m, dera, idam —
era 180,00 (canto e oitenta cruzeiros)
ide
d;! 1,00w.
id0
—
17) if
Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros):
18) alam, idem, da 1.10m, alaria hiato —
(r$ 250.00 ,duzentos e quarenta caa.zairos);
19) idem. idem, de 1,20m. ideni, Idem —
nr$ 290,00 (duzentas e noventa C11174 'ires)
20; por caiu da areia 'rompida. do Laain.x
id,50,n, com tainpilo da forro forueeida e assente — Cruzeiro 1.800,00 anu e mineantos
cruzei ros) ;
21) idem. da 1,50m,x1,50m, idem
Gra
2.100,00 (dois mil e adi" cruzeirosi:
22) idem, de 1,atinax2,0oro, ideru _ ara
2.500,00 (dois mil e quinhentos cruzeiros);
23) idem, da 2,00x2,00m. iriam — Cr$
2.900,00 (dois niil e novecentos cruzeiros);
24) por poço de visita completo, da 1,00mat
x1,50m, com tampão de ferro fornecido e assente — Cr$ 1.600,00 (mil e seiscentos cruzeiros .) ;
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2) idem„ de 1,50M,x10m, idem - Cr*
51) ideara,- -de 4,,10m,x1,10m, idem - Cr$ será restituído depois que as obras ferem
2.00(1,00 (dois. mil cruzeiros);
-880,00 (oitocentos • e. oitenta cruzeiros) ;
aceitas definitivamente.
2(s) por -caixa de ralo, completa, fornecida . 52) idem, do -1 , 10m,xf,20m, idem - Cr$
Undécima - Foro: A Prefeitura e a "eme assente - Cr$ . 6.00,00 (seiscentos cruzeiros) ; 1 Ai00,00 (mil cruzeiros) ;
preiteira'? elegem, de comum acórdo, para do. 27) por boca de lobo com 0,14m,x10,85m,
53) idem, de 1,10m,s1,30m, idem - Cr$ micílio legal, o Ishro desta Cidade do Rio de
:aberta em meio-fio de pedra, com 1,20m, de 1.100,00 (mil e cem cruzeiros);
Janeiro.
comprimento - Cr$ 100,00 (cem cruzeiros);
54) idem,- de 1,10m,x1,40m, idem - Cr$
Duodécima - Validade do contrato: Êste
28) por metro linear de, ramais da 0,30us, / .200,00 (mil e duzentos cruzeiros);
contrato só terá validade após o respectivo
em tubos do concreto, inclusive a vala com55) idem, „ de i,10nsx1,50m, idem - Cr$ registro no Ihsigno Tribunal de Contas da Prepleta (escavação, escoramento, esgotamento, '1.250,00 (mil-duzentos e cinqüenta cruzeil'es): feitura, ficando estabelecido quo. à "mirreiatérr( e soca) - Cr$ 42,00 (quarenta e dois
56) idem, de 1,10m,x1,70m, idem - Cr$ teira" nenhuma indenização caberri.no casa da
cruzeiroe);
1.300,00 (mil e trezentos cruzeiros).
impugnação deste por aquela Côrte, .sensio-lbe
29) por melro quadrado de base de macaOs servidores do re,90Sia0 serão pagos de garantida, porém, a devolução dos depósitos
dama com 0,15m, de espessura depois de com- acórdo com a tabela 6 . aprovada Deo Decreto- feitos em conseqüência do presente. .
primida, conforme especificação - Cr$ 15,00 lei n.° 2.019, de 29 de fevereiro de 1940.
E, por estarem assim, justos e contratados,
.(quinze cruzeiros);
sexta _._ conda:ses e processo de pagamen- firmam com as testemunhas presentes ,ste
30) por metro quadrado de calçamento a to: Ao presente contraio é dado o valor ds Virmo que., lido foi achado conforme. E eu.
paralelepípedos, incluindo o colchão da pó de Cr$ 3.228.840,00 .(.três milhões duzentos e Affonso Raphael dos Santos, matrícula 808, em
pedra- ou areia - Cr$ 32,00 (trinta e dois vinte e oito mil oitocentos e quarenta cruzeit exercício neste Departamento, . por ter sido
cruzeiros);
ros); valor êsso decorrente da aplicação dos designado para tal fim, lavrei o presente lêr31) por metro quadrado de rejuntamento a preços unitários às quantidades previstas da mo, subscrvendo-o.
bM irn e, O bede e end0 às especificações cons- serviços' a realizar, as quais, todavia, poderão Rio de Janeiro, em 26 de agôsto de 1944.
tants da Condição 5.a desta concorrência, sen- ser modificadas bem como substituídos os - Álvaro Brandão Neves tia Rocha. - Frando o betume fornecido pela Prefeitura no de- serviços por outros semelhantes e constantes cisco Moreira Fonseca. - George P. Webpósito do Décimo Distrito de Obras - Cr$ da "Especificações da - Concorrência". Os pa- vre. - Ifermogenes Teixeira Cante. - An12,80 (doze cruzeiros 6 oitocentos centavos), garnentos correrão por conta da verba do De- (inalo Guedes Valente. - Af(onso RapItael ao.s•
32) por ins• tro cúbico de alvenaria de pedra ereto n.° 7.636, do 12 de novembro de 1943, Santos.
argamassada para paredes de boeiros ou mu- na qual fica, desde já, empenhada a despesa,
ralhas de arrimo, com massa der cimento e sendo que a "empreiteira" poderá apresentar Contrato para a construção de unia ponte em
concreto armado sôbre o Rio Pavuna, na esareia, traço 1 . :3 - Cr$ 250,00 (duzentos e cm- contas Mensais com observância do estabeleirada de Nazaré, que com a Prefeitura do
•
qurienta cruzeiros);
.
eido nas "Obrigaçõs Contratuais" e pe,rtinenm N. Rodri&, clo,'ne,dp.eral celebra a fira
te
Dis
ou etsr ito
33) por metro cúbico ire concreto ma gr o, tas às quantidades do serviços efetivamente
traço 1 :3 :6 - (Sr$ 330,00 (trezentos e trinta sanificadas nas medições protedidas p
erlIZeiros);
"Fiscalização", mediante pedido da "empreiAos 29 dias do mês de agôsto do-ano de 1944.
34) idem, idem, de concreto armado para teira",
ne gabinete do Diretor do Departamento de
leses e vigas de boeiros, com traço da 1:2, Setima - Multas: De conformidade com as Obras da Prefeitura do Distrito Federal, aí
5:4 (inclusive forma, - escoramento e ferra- "Obrigações Contratuais", fica a "empreitei- presentes o diretor da aludida dependência,
geai) conforme os projetos organizados (vão ra" sujeita a pagar à Prefeitura, a título de engenheiro Alvaro 'Brandão Neves da ROCIlà
1U 4N-iln0 de 3, 00 n) - Cr$ 1.100,00 (mil e multa, a quantia de Cr$ . .3.230,00 (três mil que, nêste ato, representa a Prefeitura, e as
cene cruzei,ros);
duzentos e trinta cruzeiros) por dia ou fra- . testemunhas infra-assinadas, conbetlidas dos
35) por metro quadrado de calçamento a ção de dia excedente ao prazo determinado interessados, 'compareceu 'a firma N. Itodrimsicadame betuminoso, sendo o betumo for- na cláusula quarta ou da prorrogação por_ gues & Comp.. estabelecida nesta cidade, à
necido pela Prefeitura no depósito do Décimo ventura concedida pelo Esmo. Sr . prefei to . Avenida Rio Branco n.° 128, 11. 0 andar, sala
Distrito de Obras - Cr$ 30,00 (trinta cru- Fica, ainda, a "empreiteira" sujeita a paga r 1.101, representada pelo Sr. Nelson Monteiro
a moita do Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros) Rodrigues, brasileiro, portador da Carteira: de
zeiros);
à Cr$ 1.000,00 (mil cruzeiros), pelo Irão cum- Identidade n.° . 382 . 899, a fluí de assinar éste
36) Reposição,
primento, no decorrer dos trabalhos, de qual- termo
de contratodepara
execução
dos serviços
a7) Reposição.
.construção
umaa ponto
concreto
ar38) Reposição:.
quer ordem de serviço emanada da "Fiscali- de
medo
sare o Rio Pavuna,
na em
estrada
• de Na39) por chaminé circular de alvenaria de zação", além das demais estipulações, muitas zaré, tendo, para isso fim, apresentado provas
tijolo, com diiirnetro de 1,00m, para vi -Sita, mil- e penalidades que forem aplicáveis • ern con- de quitação com os impostos da Prefeitura e
emsiee o tampão do ferro e escada do verga- seqüência das referidas "Obrigações Contra- da União, inclusive impôsto sôbre a -Renda,
lhão de ferro - Cr$ 1.300,00 (mil e trezen- tuais", cabendli, entretanto, recurso para o' bem como do cumprimento do Decreto-lei mitos crozeiros):
Sr. -Secretário Geral de Viação o Obras.
mero 1.813, de 7 de dezembro de 1939 (lei dos
40) idem, retangular de 1,00mx0,80m, idem,
Oitava - Rescisão: Á Prefeitura poderá de- dois terços); registro da firma no Departaidem - Cr$ 1.200,00 (mil e duzentos cru- clarar a rescisão dêste contrato nos casos pre- Ine p to Nacional do Indústria e Comércio e
zeiros);
vistos nas "Obrigações Contratuais" é, ainda, outros documentos adiante mencionados e des41) por metro cúbico de concreto. traço se a "empreiteira falir ou transferir êste critos. A. firma N. Rodrigues & Comp., nêste
1 :2,5 :4 - Cr$ 480,00 (quatrocentos o oitenta contrato a outrem sem autorização da Prefei- (Armo designada pelo vocábulo "empreiteira".
Lura. Em . qualquer das hipóteses a rescisão compromete-se por si e seus eventuais sucescimeiros);
42) por qui/ogramo ale ferro em vergalhão, será sempre procedida administrativamente. sores, a cumprir integralmente o presente confornecido e colocado;
Nona - Caução - e taxa do expediente: Para trato, obedecendo, -alem disso, tudo mie disser
• o) de 3/16" - Cr$ 9,00 (nove cruzeiros); garantia dos trabalhos propostos, a "emprei- respeito às obras contratadas, tôdas as dispoh) 'de 1/1" - Cr$ 8,50 (Oito cruzeiros e teira" caucionou na Prefeitura a importância sições constantes das Especificações da C077de Cr$ 85.000,00 (oile.nta o cinco mil cruzei- corrência
o "Obrigações
Contratuais?
aproc1nquenta cen(avos);
de 25 de julho
dc
pelo Decreto
n.o 3.09h,
c) th3 3/8" à 1/2" - CasS 8,00 -(oito cruzei- is), em títulos do .Govèrno, conformo faz vedas
1959,sujeitando-se
às
estipulações,
multas
c
ros); •
certo o talão nP 7.211 do Departamento
de
determinadas naqueles dispositivos,
d) de 5/8" à 1" - Cr$ 6,50 (seis cruzeiros Contabilidade, datado de 24 de agósto do 1914; penalidades
que ficam fazendo parte integrante disSte cone cinqüenta centavos);
pagou, como ta x a . da expediente, pela guia trato, cuja celebração é a.utorizada por de43) por metro quadrado jle fórena para comi- n.o 6.300.112 do Serviço . de Correspondèn- pacho- do Sr. Preteito, exarada no processo
ereto armado, incluindo • o escoramento para eia do Departamento de.. Obras, a quantia de número 32.599-42, tendo em vista a proposta
as galerias - Cr$ 30,00 (trinta cruzeiros);
Cr$ 9.709,00 (nove mil setecentos e nove cru- apresentada pele "empreiteira" na concorrem_
44) por metro cúbico de concreto, traço zeiros); . faturado: Cr$ 9.687,00 (nove mil cie pública realizada em 12 de julho . de 1944..
1:4:6 - Cr$ 300,00 (trezentos ernzeiros); .seiscentos e oitenta e sete cruzeiros, re- Êste contrato reger-se-á pelas seguintes eláu.
45) por melro linear de travessões 'de pe- letivos a taxa que recai sobre o valor subis:
tira, assentes sobro . base 42 concreto, traço do - contrato o Cr$ 22,00 (vinte e dois cru- _Primeira - Ob jeto do contrato - O pre1 :4:6 - Cr$ 35,00 (trinta e cinco cruzeiro-4'; zeiros) referente a taxa de assinatura de têr- sente contrato é lavrado a fim dose dar exe46) por metro linear de - galeria retangular mo. A Prefeitura poderá "alienar os títulos cução aos serviços de construção de uma ponte
de concreto armado, completa. com a seção caucionados se, por acaso, tiver de proceder em concreto armado sobro o Rio Pavunk na
retangular de 0,75mxi),7 - 5m, conforme projeto, ao desconto do qualquer importância da cau_ estrada do Nazaré, conforme orçamento o projetos organizados pelos Serviços do Estudos e
sando inchlido o concreto, a armação, as for- ção, em virtude - da haver inadimplemento
Décima - Garantia de conservação: Como Projetos (1-014), anexos ao, processo número
mas, a hese de 0,05m, de concreto Ma gro
(1 s4:0) o excluída a escavação - Cr$ 520,00 garantia da conservação das obras de calça- 802.5994.2.
-e- ora
Execução
dos trabalhos
- Na
(quinhentos e vinte cruzeiros); mento executadas, de acUrdo com o disposto execuçãoSegunda
das. obras,
contratadas,
serão. obe.• 47) hi2,111,. de 0,80m,s0,80m,. idem - Cr$ no nP 3 do Capítulo IX do "Caderno de, Obri- decidas todos os projetos organizados e ins550,00 (quinhentos o cinqüenta cruzeiros);gações", será constituído nos cofres da Pre- traições fornecidas pela "Fiscalização".
.. 48) idem,- des1,00m,x1,Canirs idem - Cr$ feitura una depósito do 10% deduzido de toTerceira - Direção e fiscalização dos traha750,00 (setecentos e 'cinqüenta cruzeiros);
das as contas da calçamento processadas, fi- lhos - Os serviços de que trata êste têrrno
.49) idem, de i 3O0mes1',10in, idem - Cr$ cindo convencionado que, para êsso fim, as -serào executados sob a orientação e fiscanzação
800,00 (oitocentos cruzei/o.5);
faturas serão extraídas separadamente, isto é, da Prefeitura, por intermédio do chefe da re50) idem, de 1,10m,x1,00m, idem - Cr$ fatura de obras do calçamento o faturas de partição competente ou por serventuário. por
800,00 (oitocentos cruzeiros);
obras do galerias, ,etc. Referido depósito só êle designado _e sob a direção, por parte da
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",empeeiteira", de profissional legalmente 110-, cruzeiros), valor êsse decorrente•da ápliceção
bilitade, consoante a lei federal n.° 23.569, de dos preços Imitados às quantidades previstas,
.11 de novembro de '1933 e Decreto it.° 6.000, de de serviços • zere,alizar, as quais, todavia, poderão
de julho de 1937, o qual deverá estar autterie ser modificadas, -bem como substitufdes ás
7,ado a representar a "c_mprejlejva- . em suas serviços por outros semelhantes constantes das
relaeões com . a Prefeitura em matéria técnica, "Especificações da Concorrência". •Os • pagasendo.que-a mesma devera-afastar ineeintinenti mentos, nu excedei° fluente. até 0 importância
dos serviços • qualquer einpregado seu que, a• de Cr$ 147.266,70 (cento e quarenta e sete mil
.juizo dit....Fiscalização", perturbar a ordem, o duzentos e sessenta e seis -cruzeiros e setenta
andamento dos serviços eu prejudicar a per-' centavos), correrão por conta da Verba 107
Código 310.0, do •orçamento vigente, na qual
feição, da Obra. . •
Quarta — Prazo — A . "empreteira" se obriga fica, desde jile.empeahada ft despesa, e o resa.coupluir os eerviços. contralados 110 preze tante, ou - seja a importância de Cr$ 73.633,30
máxima de seis (G) meses. :tentados a partir (setenta e trs?isf mil seiscentos e trinta e tres
de. cinco • (5) •dittá após o registro deste instru- tenzeiroa ç trinta'eentavás) será empenhada na
mereo no- Egrégio Tribunal de Contas da , Pre- verba própria' do' exercida subseqüente, sendo
fe itter a• O Prazo: ora estabelecido, •sómente que a "empreiteira" poderá apresentar contas
poderá eer• proreogado 'ern olISO dc força maior. mensais com observância do estabelecido hás
devidamente comprovada ' , e, ainda assim, ao' ,"Obrigações • Contratuais" e pertinente& às
arbítrio do Sr. Prefeito.
limantidadee • de serviço' efetivamente- verifiQuinta -e- Preços — Os_ preços unitários dos cadas nas medições procedidas pela "Fieealiserviços relíe.idos na cláusula inicial -serão: • zateari',:mediante pedido • de "empreiteira".
.terra. e Sétima — Muitas — De . conforrnidade com. as
,
rem' eietrie cúbico de excavação
.parafundeções, cern escoramento e . esgotamento "Obrigações Contraluals", fica •it "empreiteira"
sujeita a pagar à Prefeitura, a título de multa,
- Cr$ 100,e0, ceineeruzeirosy .
2) Idem, idem. sem esgotamento — Cr$ ?MO a quantia do Cr$ 500,00 (quinhentos enteeimos).. por Iliá ou fração de dia excedente ao
(trinta cruzeiroe).
•3) PT Metro cúbico- do exe'avaeão em mo-. prazo „estipülado na clausula quarta, ou da
ledo, com escoramento s esgotamento e-- Cr$ prorrogação porventura' concedida - pela Senhor
• Prefeito. 'Fica.' ainda, á "empreiteira". eteleita
. . .
/10,0J) (quarenta eireizeleas).
4). por melro cúbico de exeavação em rodia, a multa. de Cr$ 200,00. (duzentos eruze:ros).,
Idem --, Cr$ 25000 ((luzentoe e deqüenta cru- Cr$ 1.000,00, (mil cruzeiros), pelo . não cumprimento, no decorrer dos . trabalhos, de qual•zeires). • ..
Par' metro cúbico tio atèrro, fornecido P- ••qiier ordem de eervieo emanada da "Fiscali-colocado. riu camada de • 0,1;0 ia — Cr$- 30,00' zação", além das detereis estipulações. multas 2
penalidades que lerem aplicáveis em conse(trinta cruzeiros)
6)- por metro cúbico de alvenaria de pedra qüência das referidas "Obrigações Contratuais"
,ar•gamaesada ceai iirearew: sa de cimento o eaberide; 'eu t retant rectireo para o -Sr Secreareia. traço 1:3 — Cr$ . 250,00 (duzentos ' e tário Geral de Viação e Obras.
• Oitava .— Rescisão — A Prefeitura poderá
einqüentel cruzeiros)-.
Per metro cúbico de con c reto' •elelópico declarar a eesei são,-• d t e contrate nos casos
(concreto :3 :5, COTO 30 - cíe, de pedra -de- Mão) • previstos nas • "•Obrigaeões Contratuais" e,
ainda, se a "empreiteira!' falir e•ki transpferir
— Cr$ 300.00 (trezentos. cruzeiros) . .
fil Por metro cúbico de concreto, traço 1:2, Oslo- contrato a outrem. sem . .autorização •da
5:1
Prefeitura. Em qualquer das hipóteses a • resCr$ 400,00 (quatreeentoe eruzeiros).
9) Idem; traço
— Cr$ 850,00 (tre- cisão Será senSpre procedida administrativamente.
zentos o cinqüenta cruzeiros .
Nona — Caução e titia de expediente -e-- Pal'a
40) Idear, idem. traço 1:1-.6 — Cr$' 380,00
garantia dos' trabalhos prepostoe. a "emprei(trezentos _e •oilenta ,cruzeiros)
• 11) por metro cúbico de. ronereto armado teira" caucionou na Prefeitura a importância
para o estrado do pontilhão de aeôrdo com o de Cr$ 19.000,00 (dez mil cruzeiros), em tiprojeto aprovado, incluinde concreto • traço tulos do Goveamo, conform , faz certo o talão
1:2. 5:4, fórmas, escoramento, excluída a fer- número 7.213 do Departamento de Contabi• rageni — Cr$ 1.100,00 (irid e cem cruzeiros. lidade, datado ' de 26' de agõeto ale 1944; pagou.
• 12) por quito de ferroe fornecido, dobrado e corno taxa do expediente, pela guia n.o
poleando, crie vergalhão -com o diâmetro de 6..300,113 dá 8-0B, datada de 25 de ageestee de
1944ea quantia de Cr$ 685,00 (seiscentos e
3/16" e 1/4"
Cr. 7.00 (sele cruzeiros).
13) Idem. idem, • de . 5/16" a 1 /2" — Cr$ oitenta e cinco cruzeiros), sendo Cr* 663,00
(seiscentos e sessenta e três cruzeiros), ,re6,50 (Wis -cruzeiros e cinq üenta centavos) .
14) Iderne i(lem, de 5/8 - ' a 1" — Cr$ 6,00 tiVos ao impõãto que - incide sabre . o valor do
contrato e Cr$'22,00 (vinte •e dois cruzeiros) da
(eeis.crezeiroe)..
- 1.5) pot. metro quadrado de firma, inclusive taxa de assinatura Oslo ièrmo. A Prefeitura
Psenrarrvo-to — Cr$ 60,00 (sessenta cruzeiros). poderá alienar os títulos caucionados se, por
uer
16) Por metro linear de guarda-corpo em acaso,. tiver de efetuar o desconto de qualq
tubo de ferro galvanizado de 2" cru (luas filas importância da caução, cai virtude de haver
pre gos a montantes de concreto armado de bladimplemento.
Duejma — nro — A Prefeitura e a "em0,15 m x 0,15 rn x 1.00 rn, espaçados de 2,00 m
preiteira" elegem, de COMIAM aeõedo, o feiro
— Cr$ 300,00. (trezentos cruzeiros).
17) Por Metro quadrado de (alçamento a desta Capital para dirimir qualquer dúvida ou
macadame betuminoso. inclueive o preparo do ação litigiosa . a que possa dar lugar o presente contrato.
solo — Cr$ 60,00 (semente cruzeiros).
- 18) — Por metro linear de travessa() de Undécima — Validade de contrato — Êste
pedra assente sÔbre conerele, traça 1:3:5 — contrato só terá validade após o respectivo registro no Insigne Tribunal- de Contas da PreCr$ 20.00 (vinte cruzeires)..
- 1-9) Por .metro linear de meios-fios de pedra, feitura, ficando acordado que à "empreiteita"
fornecidos e assentes — Cr$ 23,00 (vinte e nenhuma- iedenização-caberá •no caso da impugnado déste pela referida Cõrte, sendo-lhe gacinco cruzeiros) .
•
20) Preparo do fundo do rio para receber o rantida, porém, a restituição dos depósitos
revestimento, por metro quadrado — Cr$ 50,00 feitos em sua conseqüência.
•..
E, por estarem nastro, justes e .contratados,
(cinqüenta, cruzeiros). . .
21) Pela demolição da ponte • existente — firmam com as testemunhas presentes êste
!Armo que, lido foi achado. conforme. E eu
Cr$ 1.000,00 (mil cruzeiros).
22) Por metro linear de estaca "Franki" Afonso Rafael dos Santos, matricula 808, em
para • 20 toneladas de carga ali' —Cr$ 260,00 exercido neste Departamento, por ter sido designado para êsse fim, lavrei o presente, que
(dneentos e sessenta cruzeiros) .
23) Por metro quadrado de passeio em con- subscrevo. Foram colados e devidamente inucreto, com a borda protegida por cantoneira de tilizados, seles federais na, importância •de Cr$
ferro de 1/4" x 2" x 2" — Cr$ 50,00 (cin- 924,00 (novecentos e vinte e quatro cruzeiros)
correspondente ao impeiste que, recai sôbre o
qüenta cruzeiros).
Os serviços de reposieão. Caso latiam. serão valor de contrato e da caução, segundo o Depagos de acordo elern o tabela "C" aprovada pelo creto-lei n.° 4.655; de 3 • do setembro de 1942.
liecreto-lei 11. 0 2.049, de 29 de •fevereiro de Rio de janeiro, em 29 de agôsto de 1944. —
Meara Brandão Neves da Rocha. — Nelsbn
1940.
• Sexta — Condições e preces:se de Pagamento Monteiro Rodrigues. Carlos Autrain. Mosseem
-e- Ao presente contrato é dado q A g lor , de Cr$ — Alfonso Ferreira dos Santas. —.Affonso
220.000,00 (duzentos e, vinte mil e, novecentos Rophael dos Santos.
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Rendas M unicipai s

Secretaria Geral de Finanças
Departamento do Contencioso Fiscal
Renda cobrada pelo D.C.F. e recebida peio
D.T.S., em 30 de agôsto de 1944;
Cobrança amigável
Doe.
Cr$
40. Impi/sto predial de 1943
26.223,00
8.00149
22. limpõeto predial de 1912
11. --Itelpilsfci predial -de 1941
7.240,00
6.137.90
11. Impôsto predial de 1910._ e
9.618,90
42.. InipOsto predial de 1939'
2.206,70
7. Impôsto predial de 1938
1. IMO:Á°. predial .de exercidos
230,90
anteriores a 1938
Impõsto, Predial de exercido&
anteriores a 1913. (pagamento parcelado)
6,430,10
26. Impésto territorial de 1913
.822,90
...
2b. Inipristo territorial de 1942.
4.799,50
2-1. Imiaisto territorial de 1941
3.263,40
1.1..Inapó4te territorial e tle 1950
:1.882,60
Impetato territorial de-1939
9.. Impôsto. territorial de 1938 . 1 . 802,10
• Inipôsto territorial do eixerci81,90
cios anteriores a-1938
2 . 089:10
19. Imposto de licenças de 1944._
1.818,10
8. Impilsto de licenças de 1913
6. ImpiNeto de licenças de 1942 • 1 .246i00
• 299.10
•4. Impósto ele licenças de 1911
139,80
3. Irupôsto de licenças de 1940
Impósto de licenças de 1.939
5 FÓNItt
1..1mptisto de licenças _de 1.938
:a
4. Impósto d.! transmiSeão "cate• • sa-mort is"
96. 938,20
sitie •
1. Impôsto do transa-limão "ia3.14.41ID
ter-vivos" .
9. •Calçamento
• 8 .213,10
2. Multas
300,00
5. Diversos
000,00
• ••
Cobrança. judicial
1. Itupó.slo. predial' ele exercício
anteriores a 1938
• 271;20
8. Impósto predial de 1938
0.228,70
Multas.

1.900,90

*** • • • • •

3. Diversos .

451,10

Total

207.257,40

_ Foram emitidos . 293 documentos de divida, na importância de duzentos e sete mil duzentee e cinqüenta e .sete cruzeiros e quarenta.
centavos.••

Secretaria Geral de Sa-tíde
e Assistência
Serx iço de Contride de Rendas
APROPRIAÇÃO DA RENDA ARRECADADA PELO PC.ISTO
N.° 2 DO 6.0 D. A.
- *
Dia

30 de agósto de 1911

Cr$
08. impostos sõbre animais
2.001,70
29. Contribuição de companhias
27. Renda dos cemitérios •
780,0
20. Renda -cio Departamento de
Medicina Veterinária
1 .3 t7,50
30. Renda do entreposto ..486,70
32. !lenda dos mercados, feIr
as e
postos •
623,30
na. Renda dos matadouro ,.
1 .807,20
34. Rendas diversas de serviços
.759,00
•
municipais
3.300,09
19. Juros do mora e multas .
50. Eventuais
959,9
26. Taxa de serviços municipais.
70,00
22. Taxa de expediente .
•

Total .•

15.105,30 -

. 68 dnettmeatos na importância de quinze Mil
mente e cinco cruzeiros e trinta centavos'. -
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EDITAIS E AVISOS
• Secretaria dó Prefeito •
' Departamento de Fiscalização
.AFERIÇÃO'
9. 0 Distrito de Fiscalizaçao —Meyer
Torno público, para . conhecimento' dos an-.
leressados, que a aferição-do balanças,'psos
'o Medidas, dos estabelecimentos comerciais e
industriais tio distrito acima, será-- feita DOS
-dias' úteis, das 12 às 15 horas; de . 14 do cor:rente a 8 de setembro, à rua Dias da Cruz
n. o 19, mediante o pagamento da taxa do afe
»calo, ou no local, precedido do requerimento
e pagamento da taxa do locomoção.
- Incorrerão 'nas penalidades da lei Os que
_
não atenderem ao presente edital.
• EM - 10 de agasto de 1951. -,- Francisco
Sonsa Dantas, Mat.- 558, • Diretor de Départa
mento de Fiscalização.
23 — .26 — 29 e 31 de
• (Dias 12 --a 17
agõsto e 2 — 5 o 8 do. novembro.).

.Secretaria Geral' de Administração
•
- Departamento de Organização
PROVA 115 IIADII,ITAÇÃO PÁRA OFICIAL • ADM1NISTRATIVO EXTRANUMERÁRIO
-

-

a'nlificação público do proea de dactilografia
- •

De ordem do Sr. .Presidente da Banca Exa• an. Madora da provade habilitação para oficial
administrativo • extranumerário, • levo ao coinhe.c.imento dos interessados que a identificao pública . da Prova de Dactilografia, será
realizada no dia,5 do corrente, às 12,30 horas,
na sala 610,,6.° andar, do edifício da Avenida
•
, Graça Aranha; 416.
• Distrito Federal, de setembro de 1944.
• Alfredo Cardoso Machado, Secretário da Banca
•
Examinadora.

• Secretaria Geral de Educação
e Cultura •

Comissão de Aquisição de Material
CONCORRÊNCIA N. o 271

Requisição feita pelo oficio n.o 18, do PMr•
Oscar Clark.
ALI1OrilaÇáO (IITI 18 de julho de 1,94s.
Torgo público,' para conhecimento dos interessado, que no dia 15 de setembro de 1944,
• :Is 14 horas, na sede desta Comissãoaar Avenida Almirante Barroso n. o 91, 5P aadar, salas
• 517 a 519, será • realizada a presente Concorrancia para fornecimento do material abaixo
mencionado, devendo os Srs. . interessados ob• decer às condições' estabelecidas no edital afixado na- portaria • desta Comissão. .
Espécie do material — -De expediente.
• Prazo de entrega— Declarar na proposta.
• Local de 'entrega -.-- PMP Oscar •aark
nna_General Canabaro n.° 392.
Observação a--...NãO
serão tomadas em consi.deração as proposta- que estiverem em desacardo cem as e-speeificaça;es do .edi.tal.
Nota
A 'despesa com a -'preSerite --Concorrência eórrerá pela verba Próptia do orçainéri
• • •
•
.•
to em vigor. • •.
Nota.— As especificaçõeineferenies ao -fornecimento de que.trata o presente edital, cens. tarão• de • avulsos' que, de acUrdo com o De.;
ereto-lei n.o 1.705, do 27 de • autubre'de 1939 .
serão distribuídos na aedo desta " Comissão,
'onde serão prestados outros_ e,sclareciMentas
qoe Se' tornem 'necessários.
- -MO de - Janeiro, (D E.; )',• 30 do •agOsto • de
Luiz .de Moraes !lego, matrícula- 11(1• - mero. 33..334, respondendo :pelo expediente- da

els

131;anao n.°„47, IP andar,•propOstas para for-,
CONCORItaand N.o 272
necimento do' material constante daslas "edital,
'setena-.
•
dia
8
'de
•
blic
'que,
no
-pú
o
Faço'
e
obs rvando-se aigoaosamente C! que preceituam
- sede -destabre -- de 1,
9-14às •14 hearts,
osalíneas,
artigose11,e
.13,• .14, 15, 16
Comissão, à Avenida 'Almirante Barroso' nú- o.
l g doseus
Decreto,
ia°
5.018,•
de-13
mero 91,.5.0- andar, - Éalas: 517 a 519, será realinda a presente concorrênciapata forneci- P ilho de. 193.1.
•
mento do material abaixo especificado, ebser- Para atender à l'fAIliSjIAQ D.° 24 do-Departavando-se os artigos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
mento do Contencioso Fiscal
e 2-t1 das--,instrUções publicadas no Órgão- 'offEspécie
do Material — Cinzeiro de vidro.
•
ciai, em-- 21 de abril 'dá 1937.
Prazo de •entre,gra —
dias.
•Requisicao feita no ofício n. o 70, do C. M.
Local de entrega — Rua da Alfandega riP 48
P. "Osvaldo 'Cruz". • •
— 3.° andar.
• Autorização em 18-8-1914.
Nota
As eapecificaeões referentes ao for- 1 •— P• rivina, gatas, com 10 erna da sol. a
neeimenlo tio que • traía o Presente edital,
e/00, com pipeta — 300 — 12nidades
• constarão do avulsos que, de acordo' com o
Vidro.
Prazo, da entrega — Declarar na proposta. Decreto-lei • n.° 1.705, do 27-10-39, 'serão disa
Local de entrega . — C. M. Pedag. Osvaldo tribuidas na sede desta Comissão Especial
• o 413 •
Compras, onde se prestarão „quaisquer outros
Rea Ana Nerin:
Cruz
Nota — A despesa - resultante' ti-a • presente esclarecimentos que se tornem necessários.
Em iguiddade d condieões é assegurada pi econcerrência deN em á correr pela verba pra(ciência
•
emprêsas, ou instituições sindicapria da orçamento em vigor.
Observação — Nilo serão tomadas em consi- lizadas.
Em 21 de •rigAsto de 1911. — Luis Duarlt»
propostas que. estiverem ern desa-'
deração
S(lvo, pelo Chefe da Comissão Especial de
" .••
cOrdo com ó presente edital.
Rio de Janeira, (1). •F.)," .„30 de agasto de Compras — Mat. 6.822.
1914. — Luiz de Moraes Rego, Matrícula número 33.331, respondendo pela -expediente da
• •
CONCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA N.° 258
C
Grupo 11 •
/ •
CONC,ORRÊNCIA N. o 273
Torno público que no dia 11 de setembro de
101:o po u co (.pj 3 Lr dia 11 de so i m - 1914, às 13 1/2.. horas, serão recebidas nesta
bro • de 199, as 14 . horas, 'na -sede. • desta Comissão Especial de Compras,/trAvenicia Rio
Comissão
, à Avenida Almirante Barroso nú- Branco n.° 47, 1.° andar, Propostas para formero 01,5. 0 andar,- saias: 517 a 519, será aene necimento do material constante dèsto edital,
lizada a presente' concorrência para forneci- observando-se ri gorasaniente o que preceituam
mento do material .abado 'especificado , °laca, os artigos 11 e seus itens, 12, 13, 14,' 15, 15- •
vando-se os artigos 17, 18, 19, a
0, 21, 22, 23 f! alíneas, -e 18 do Decreto n.° 5.018, do 13 de
e 20 das instruções publicadas no órgão ofi- ju lho do 1934.
.
•• Para atender à requisição,
,•
cial, em 21 de abri/ de 1937.
n.° 18 alo.„Dcparta• Requisição-- feita nos ofícios ars. G e 3.
mento
do
Rendas
Diversas
respectivamente, do 8.o• D.M. e 1-SE.'
Espécie do Material — Expediente.
Antorizaçãe em :3-3-44.e 5-4-44.
15 dias.
— Cadeira. cirúrgico-dentária, tipo ()to aPrazo de entrega
•
Local de entrega — Rua da Alfandega n. o 48
,
Pino -- 1'— Unidade-andar.
Cadeira oto-rino-laringologia
•
Nota — As especificações referentes ao forUnidade — Uma. Declarar na proposta. necimento de que trata o presente .edital,
Prazo de 'entrega
Local de entrega --: Rem 1, Rua 24 de Maio constarão cio . avulsos que, de acanto com o
n.o 9:31 — Item 2,11tia Matiz e Barras II 0 273. Decreto-lei n. o 1.705, de 27-10-39,• serão disNeta — A .- despesa 1 esut tanto • da -presente tribuidas na .sedo desta et-imissão Especial de
concorrência deverá 'correr. Pela verba p ró- Compras, onde Si prestarão quaisquer outros
pria do orçamente em 'v iger .eselarecirrientós • que ase tornem necessários'. •
Observrxçãe -s-• Não Sei (O tomarias eni
i- coas
.Erraignaldade de condições é rissegurada praderação as 'propostas que estiverem em doa- fero:meia OS emprèsas, OU institui':1:1es .sindica•
côrdo com o presente edital.
lizadasa
Rio. de "Janeiro, (1). - la•.)." 30 do agasto de
Eia 31 de . agosto de 1945. — Luis .Du«rr?
Luiz de Moraes nego, matricula
mere 33.334, respondendo ,pelo expediente la Silvo, pelo Chefe da Comissão Especial do
Compras — Mat. 6.822.
•

Serviço --de Divulgação.
.
•
CONCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA N.° 259
SETOR CINEMA ESCOLAR
Grupo 11
Sras. Professeras inscritas no Curso me. CiT OMO público que no dia II de setembro de
.
•.
nernatografia
Escolar:
Solicito o vosso comparecime n to,. às 9 ha,'1941, às 1:3- 1/2 horas," serão recebidas nesta
raS, do dia 5, próximo, quinta-feira, ao Tns_ CO/DiSSãO Especial de Compras, à Avenida Bio
titulo de -Cinema Educativo (Praça da Repai_ Branco nP 47, 1.° andar, propostas para for.,
blica 1-1.0 141-A), atendendo ao programa 10 necimento do material constante dêste edital,
observando-se rigorosamente o que preceituam
.
referido Curso.
D asa.ao. Federal , 29 de agasto de 1944. — os artigos 11 e seus itens, .12, 13. 14, 15, 16
•udith Andrade .Corrêa, matricula n.o 32.764, e alíneas, e 18 do Decreto n.° 5.018, de 13 de
Coordenadora do. Setor Cinema. — Visto, -a- julho do 1934.
,.
Franciftco Gomes Maciel Pinheiro, • Chefe de Para atender à requisição nP .13 do Departa-:
.
Serviço de Divulgação.
. • mento de Contabilidade
Espécie do Material --• ImPtesses e' expea
cli ente. '
• - • •• - • .• • ' a• • - -• .--- Prazo de entrega — Para os'itens 1,
. Comissão Especial 'de, Compras
8, 12-,18,a 19, 20, • 21a 22, 23, 2 .4, 25,
26, 27, • 28, 29, 30 • e , 32, 15 diaa e para os:
: éoNcormaNcaa AryisilNisinATirZ N.° 237
demais 30 dias.
. .
.
36
Local de entrega --a Rua da'•Alfandega n.o 38 ,
.
. .
„ .
• . Grupo
. ....
•
.,
•..
Torno público que no dia 11 de setembro .de — .5.°, andam'.
1944a-às -13 •1/2 horas; serão recebidas nesta . -Nota a-- aka, especifieaçOes-referentes ao fera
comassa,raapocial •de, Compras, a Avenida lua necimento de qu33 -trata • o -presente -.edital, •
-••

Secretaria Geral de Finanças
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constarão de avulsos que. do arórdo com o
Decreto-lei e.0 1.705, de 27-A0-39, serfie
tribuídae na sede desta Comissão de Compras, onde se prestarão quaisquer otite,:
eeclareeimentos que se ternem neressários.
Iin jeli aho i de condieões aesegureda preferencia às empresas. on instituições sindicalisadas.
Em 31 de agUsto de. 1911. — í,iti, Duo”le
Silva, pelo Chere Cemis:ãe Cempras. —
Mat. 6.822.
coNeorrei,:eile

ADMINISTRA !VA

2(.114

GPI/PO 11

Torno público que no dia 1.1 de setembro rie
11)11, às 13 1f2 horas, serão recebidas nesta
Comissão Especial de Coinpra.s. à Avenida HM
Branco n.° 17, 1.0 andar, propostas para fornecimento de material constarte deete
observando-se rigorosamente o (1111 , preceituam
os artigos 11 i1 itens, 12, 13, 11, 15. tO
e alíneas. e 18 do Derreto 0.° 5-.018, de 13 de
julho de 1931.
Para atender à requi s icãe n.o 59 do Deportemento da Renda Inrobilir/ria
Esprie. do material — Expediente.
Prazo de entrega — Para o: itere: 1 o 2 . 20
dias e para es demais 15 (lies.
Local de entre gai — flua anta Luzia e.° 11.
Nota _
esoecificaçõe4 1:, , 1t • r02I1t'5 ZÀ0 toenecimento de que. trata o presente edital,
constarão de avulsos que, de aeordo com e
Decreto-lei n.° 1.705. de 27-10-39, serãe distribuídas na sede desta Cornieseu Especial de
Compras, onde se prestarão onaisquer outros
eselarerimeutos orle se tornem necessários.
Em igualdade de condições e a. : seguraila preferência às eroprèsae, 011 instituições Alain:alisadas.
Em 1 de setembro de 1911. — Luiz Duarie
Silvo, peio clwie (Ia t:Oiniss ar tt ESpi•Cial
Cann ir aS — Mal. 0.822.

Pelo presente editai ficam tovalidados. para
Lodos. os efeitos, os conhecimentos números
3.512.818 e 3.5-12.825, extraídos em nome de
Mino Mendes da Mota e Aristótenes Porto, eo
dia 20 do mês corrente, e convidados seus porfactores a comparecer, com urgência. ao Departamento do Patritni:Mio, a fim de devolvêlos, Nisto não tercei') .sido, os mesmos, pago
dentro do prazo eabbelecido.
11',n blemee
Em 30 de agosto de 1911 .
Gonçalves Ramo:, Diretor.
Pelo presente edital, fica invalidado, paea
todos lie efeitos, o C011beCif14e111,0 II.° 3.512.87e.
extraído em nome do Espólio de João I.eopoido Modesto Leal. no dia 29-8-911, e crinvidado
seu portador a comparecer, com urgência, a0
Dapartamento do Património, a fim de devolvê-lo, visto não ter sido, o mesmo, pago dentro do prazo estabelecido.
Em 1 de setembro cl el951, — WoLlenosi
Go3i;o1re 1h: 44(4)5, Diretor.

Secretaria Geral de Saúde
e Assistência
Serviço de Administração

Setembro de 1944
Neto Alegro
71. 2.0 andar, do edifício da
Associação Brasileira de Imprensa-.
'Nota — .As eapecificacões em detalhes serão
encontradas na sala de concorrência e .por solicitação na União dos -Representantes Comerciais.
Em 1 de setembro de 1.911. — Eurieo
rimo. Chefe do Serviço de Adminietração..,
i:0N0iuiltÈN11A ADMIN(STHATIVA

Grupo n.°
(Diversos)
Torno público que, às 15 itora, do dia is
do corrente, será realizada a presente cone :ierijneia na sede deste Serviço, à Rua Araújo
Pôrto Alegre 11.° 71, 2. 0 andar, cio edifício da
Associação Brasileira de Imprensa.
Nota — As especificações em detalhe,s serão
encontradas na sala de concorrência e por solicitação na União dos Repreeentanles Comerciais.
Em n 1 de. setembro de 1911. — Eurieo RO-1W% Chefe do Serviço cie Adininistraçãn.
AIMINISTPATIVA N° 508

Grupo n.°
(Diversos)
Torno público que, às 15 borae ;lir dia 11
(ii•Upo
diu eórrente, será realizada a presente controlerêncla na sede deste Serviço, à Rua Araújo
\relato de amila".
Nd.° Alegre 11. 0 71, 2.° andar, do edifício da
Associação Brasileira de Imprensa.
l'orno público que. às 15 reitere, do .:tie 8
Nota — As especificações em detalhes serão
du corrente, será realizada a presente concor- (oicontradas na sala de concorrência e por soiência lia sede dêste Serviço. à Rua Araújo' lieitaeão na União dos Representantes Coroe:.
Por-to Alegre 11,0 71, 2.0 andar, do edifício da
Associação Brasileira de Imprenso.
Em I (le setembro de 19'11. — Enrico INChefe do Serviço de .Administração.
Nota — As especificações em detalhes serão
encontradas na sala de concorrência O por solicitação na' União dos Representantes tlomercom:elu1f:N(1a ADMINISTRATIVA e.°
riais.
Grupo W el (1
CONC000i;:NCIA AMINISTMATiV,,
Eorieo EuEm 1 de setembro de 1911.
titio. chefe do Serviço d,,
Material hospitalar e de laboratõeio::Geupo t
Torno publico que, às 15 horas, cio dia 8
Tono públiCo ((lie no dia 11 de setendrro
cio corrente, será realizada a presente concor1911, às 13 1/2 horas. Seri:0+ rerebidaS
CONCOIllli-.NIIIA ADMINISTRATIVA N.°
rência na sede dêste .Serviço, à Rua Araújo
Comissão Especial de Compras, à Avenida
Pôrto Alegre n.° 71, 2. 0 andar, do edifício da
Grupo
n.°
Branco n.° 47. 1. 0 andar, propeslas para foLAssociação Brasileira de Imprensa.
necitne.nto do Enaterial ronetairte deste edital.
(Cretone estampado.:
Nota — As especificações em detalhes serão
observando-se r.gorosamente o que preceituam
encontradas nasais de concorrência e por soTorno
público
que,
às
15
horas.
de
dia
8
os artigos 11 e seus itens, 12, 13, 11, 15, !O
ticilaeão tia União dos Representiottes Comere alíneas, e 18 do Decreto n. o 5.018, de 13 de do corrente, serã realizada a presente rancor- dais.
rència na sede dêste Serviço, ir Pua Araújo
julho de 1931.
.Porto Alegre n.° 71, 2.0 andar, do edifício . da
Em 1 de aoteitibeo de 1911. — Enrico PoPara atender à requisição n. o 21 do Departa- Associação Brasileira de Imprensa.
íiMo, Chefe do Serviço de Administração.
.
mento do Contericioao Fiscal
Nota — As especificações em detalhes serão
encontradas na sala de concorrência e por e(enNeontrç,.Neta arortiNisTaalava -NP 565
E-et:e:cie do material — Expediente.
licitação cur União dos Representante:: Comeeprazo de entrega — 15 (lies.
Geupo nP
Local de entiarga — Proa da Alfaudega re° 18 ciais.
— 30 andar.
Em 1. de setembro de 19v, — Enrico )1e- (tiroga:e produtos químicos e firionareutitoeï
Tortio público que, às 15 heras, do d:a
Nota — As eepecifirrações referentes ao for- lis1a, Chefe do :-.z,?evit:.o de N11111u,s110;.3o.
tio corrente, será realizada a presente concornecimento de (pie (rata o presente edital,
rera:ia ien Serie P g le Serviço, à 1:na Araújo
constarão de avulsos que, de ece i edo com o
Porto Aregre 11.° 71. 2. 0 andar, do edifício da
n Glb
CONCORIa:NCIA ADMINI;;TILVIIV \
Decreto-lei n.o 1.705, de 27-10-39, serão disAssociação Brasileira de Imprensa.
tribuídas na sede desta Cuoiissão Especial de
GrItP0 PP 'à
Nota — As especificações em detalhes serãe
Compras. onde se prestarãe quaisquer outros
',Drogas, produtos químicos
fariP;t1•;•1,11i,•0,. encontradas na sala de concorrência e por SOeaclarecimentos que se torneio neeessários.
Torno público que, às 15 liorae, do dia 8 Ii. eitaçã ,i na Uniào doe fleihresentautes coieer-Em igualdade de condirree, w,..;¡•gurada
ferência às einiirêsas, t,tiinetiluições sindica- de corrente, será realiZada a presente colieoe- ciais.
rência na sede deste -Serviço, ir Rira Araújo
lisadas.
Em 1 de setembro de 19/1. — kariro
Em 31 de agóslo de 1911. — Luis Difori." Pôrto Alegre te° 71, 2.0 andar, (1,1 Nil1ieif.1
;isto. Leeie do serviço de .Admilestiaçoa.
Silvo, pelo chefe da Comissão -.Especial do Associação Brasileira de Imprensa.
Nota --- As especificações CIII detalhes serão
Compras — Mal. 0.822.
eo eeturex
anarteasaateeriv \P
encontradas na sala de concorrência e por .s-Genn0
nP
licitação na União dos Representantes (acne ? Departamento do Património
ciais.
..1.1iVerSOR!
Pelo presente edital, ficans invalidadiee pare
Ern 1 de setembro de 1911. _ Eorieo
1e,21I0 /kl:adir() qu e , às IS IltériAS tio WiR H
todos os efeitos, os conhecimentos números
ITuiru2,Iraerie,
Chere dt, SerVi0 ti
(10 rOrrellte, si-rui ' realizada a presente tonem._
3.512.810 f; 3.5i2.81G, extraídos ern nome do
eencia na sede deste Seeviço, à Roa Araújo
Instituto de Presidência e Assistência dos Ser.P(reto Alegre n.o 71, •.° alotar, do edifício tia
xidores do Estado e Paulo de Alvarenga RiClotif.:k311RP.NI.:1A Alo.MINISTft \T I\ 1.
Aseociação Brasileira de Imprensa.
beiro e outros, no dia 25-8-911, e. convidado,
seus portadores a comparecer, com urgência, :ic,
Grupo n9
Nota — As espec.-Menções em detillhes
Departamento do Patrimônio, a rire de da encontrades
coneórreiwia e. poc so(Diversos
VOIVê-1,/ g, N'iAt.0 não terem eido. os, roesuroso
lieitaeão Ia uniào dos Re p resentantes Comer..,
Torno plAtilie0 que, às 15 horas rto tira I
pagos dentro do prazo estabeleeide.
zoais.
Em 29 de. agi-isto de 1911. — "%Yd/derruo , do corrente, será, realizada 25 pretieate cofiem,Em 1 de setembro de 1911. — Eurieo
ri:oleia na sede df^....sle Serviço, á Boa Acaújo
Gonçolees Pomos, Diretor.
Chefe do Servieo de dmi4ui4:tração.
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Depar(amoito tic Albnentação
EDITAL NP 29
O Diretor do . Departamento de Alimentação
Torna público, para conhecimento dos interessadds e efeitos legais, que á cobrança das taxas
referentes aos Serviços do Feira-Livre e Mercados e relativa aos meses infracitados será
efetuada de acôrdo com as seguintes tabelas:
FE1RAS-LIVRES

Sr. Direto', à Avenida Graça Aranha n.° 81,
6.° andar, sala 609.
Distrito Federal, I de setembro de 1944. —
Mercedes Menos, Oficial Administrativo.
Visto. — Y colme Ribeiro Caraleanti de Albuquerque, Chefe de Serviço do Correspondência.
nogrAL N. Á
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rência pública para o calçamento a paralcleP iP e dos rejuntados a betume sôbre base de macadame da Travessa Navarro.
Recebem-se propostas no dia 13 de setembro
de 1914; às 15 1/2 horas, no Gabinete do Senhor Diretor do Departamento de Obras.
De acôrdo com os dispositivos do art. 1.0,
,n.° 1V, do Decreto-lei n.° 1.705, de 27-10-939.
.os esclarecimentos sôbre as especificações e
qualquer outra dúvida que, porventura, tenham
os Srs. concorrentes para a confecção de suas
propostas, ser-lhes-ão ministrados no Gabinete
do Sr, Diretor do Departamento de Obras. onde
lhes será entregue, !Alinhem, uma cópia das especificações, devidamente autenticada.
!lio de Janeiro, 28 de agõslo de 1944. — Luiz
Onofre Pinlèeirn Guedes, Eng.-Chefe de Distrito, mal. 1.1P.

De ordem do Sr. Diretor, ficam CientificaLOCaÇão do mês de outubro para Ser paga dos os Srs. iné.iicos.. veterinários do que nos
atestados de vacinação antirrabica devem consem setembro:
tar nome e residência do proprietário, quantidade e procedência da vacina empregada e consultório do atestante bem como a resenha do
i'MATRICUI.Aá
MA
LoTE
animal: raça, sexo, idade, nome, cõr e finalidade a que se destina.
Cientifico,. outrossim, que deverá ser expedido um atestado para cada cão, não podendo, roncorrência pública paroT a eónsirução
a
150
1
1
a paos mesmos. ter emendas ou rasuras.
250
4
151 a
2
ralelepípedos sôbre base de_ macadame, consDistrito Federal, -1 de setembro de 1014. —
450
5
251 a
trução de .muro de arrimo e obras compleMercedes Menos, Oficial Administrativo,
650
451 a
4
41
mentares no caminho de acesso ao Hospital
Visto. — Yvonne Ribeijo Cavoleanti de Albu651 a
850
Santa Maria, na Estrada do Rio Pequeno —
querque, Chefe de Serviço de Correspon• 851 a 1.000
12.0 Distrito.
11
dência.
1.001 a 1.300
7
De act)rdo com o despacho exarado em 26
1.301 a 1.700
8
13
de maio de 1914, pelo Exmo. Sr. Prefeito, no
A.701 a 1.950
9
14
processo n.o 214.673-43, acha-se aberta a
-EDITAL N.
1.951 em diante.
10
15
concorrência pública para á construção a paDe ordem do Sr. Diretor, ficam ei.:ntifica- ralelepípedos saro base de macadame, consdos os Srs. proprietários de cães, de que O trução de muro de arrimo e obras complemenserviço antirrábico está sendo executado nos tares no caminho de acesso ao Hospital Santa
"2n1.ERCADOS
seguintes postos:
Maria, na Estrada do Rio Pequeno — 12.° DisLocação de setembro para Ser Paga cio seDiáciamente das 11 às 16 horas e aos sábados trito.
tembro:
das 11 às 14 horas.
Recebem-se prop ostas no dia 20 de setembro
Rua Senhor dos Passos n.o 123• Rua Major, de 1944, às 10 horas, no Gabinete do Sr. DireAxila n.o 164, Rua Adalberto Ferreira nú- tor do Departamento de Obras.
mero 34 ou Avenida Bartolomeu Mitre n.° 710,
MERCADO
De acôrdo com os dispositivos do art. 19,
LOTE
.!)1111A
Diáciamente das 8 às 13 horas e aos sábados n. 0 1V, do Decreto-lei n.° 1.705, de 27-10-1939,
das . 8 às 11 horas:
os esclarecimentos Obre 'as especificações
Rua Ana Nery n.° 1.721 — Rua Aurélio Fi- qualquer entra dúvida que, porventura, te-e
B a ngú, Caminho e gueiredo n.o 1 (Campo Grande) — Rua Cán- nham os Srs. concorrentes, para a confecção do
1
1
Campo Grande.
dido Benício n.° 901 — -Rua Filoinena Nunes Suas p ropostas, ser-lhes-ão ministrados no
Madureira.
2
n.o 1.701 — Av'enida 1.° de Maio n.o 26.
Gabinete do Sr. Diretor do Departamento de
5
Benfica.
3
Diàriamente, das 8 às 18 horas 'e aos sábados Obras, onde lhes será entregue, também, nina
6•
Praça da Bandeira.
4
das 8 às 13 'horas:
cópia das es p ecificações, devidamente auten8
Lopes Trovão.
5
Avenida Bartolomeu de Gusmão n.° 1.120. ticada.
Os cães não licenciados poderão ser matriRio de Janeiro, 30 de agósto de 1911. — Luis
culados o vacinados nos locais acima _mencio- Onotre - Pinheiro Guedes, Eng.-Chefe de Distri' Processos — Pagamento nos dias 2, 6, 9, 13, nados pelos funcionários déste Departamento. to, mal . 1 .112.
Distrito F
- ederal, 1 de setembro de 1944. —
16 em diante.
Mercedes Metias,
Adminstrativo. —
• Distrito Federal, 31 de a.gôsto de 1954. — Visto. YvonneOficial
Serviço de Contrôle
Ribeiro
Cavalcanti de AlbuDiDr. Francisco Elisio Pinheiro Guimarães,
Chefe * de Serviço de Cerespondênda.
querque,
"Setor do Departamento do Alimentaiso, matrídência.
Pelo presente edital e de conformidade com
cula n.o 7.135.
O que preceitua o item 11. 0 X, da resolução nú12, do Exmo. Sr. Prefeito do Distrito
Secretaria Geral de Viação e Obras mero
Federal, fica sem efeito por motivo de falta de
Departamento de Medicina Veterinária
pagamento dentro do prazo legal, a guia núServiço de Administração
EDITAL N. I
mero 3.001.777, extraída pelo Serviço de
Concorrência — Data da realização -2- 6 - de Contrõle (7-013), do Departamento de Obras
Torno público, para conhecimento . dos insetembro de 1944
Públicas, referente ao processo n.° 311.820-42,
teressados, que a comunicação de baixa de anim nome de Caixa de Aposentadoia e Pensões
3
(Pino,s
Concorrência
n.°
189
—
Grupo
.
pimais deve ser feita por escrito no prazo de 15
dos Serviços Telefônicos do Distrito Federal.
e roldana.)
dias,'a partir da morte ou. desaparecimento do nhão
Concorrência n.o 490 — Grupo -1 (Lona de
Ficam, outrossim, pelo presente edital,
animal, de acõrdo com o art. 84 o seu paráe lona metálica.)
cientificados todos os Departamentos da Pregrafo único do Decreto-lei n. o 5.303, de 29 de freio
Concorrência
n.
o
491
Grupo
17
(Carbnfeitura ikiDistrito Federal, onde a Mencionada
dezembro de 1934, Regulamento dêsto Deparreto e ferro batido.)
guia seja apresentada, que nenhum efeito detamento.
Concorrência
n.°
492
—
Grupo
22
(Milho
verá produzir.
' Distrito Federal, 1 de setembro do 1914. — e alfafa.)
Dr. Aloyslo Francisco Spinola e Ca.S17'0, DiReferência.— Processo n.° 311.820-42 —
Concorrência ri.° 493
'Grupo 23 (Caçamretor.
Luiz do França Brasil, oficia/ administrativo
ba para lixo.)
Nota — As especificações referentes aos classe 72. mat. 788.
(Dias: 31-8, 1 e 2-9-11),
editais acima, constarão de avulsos, que, de
EDITAL N. 2
acôrdo com o Decreto-lei n. o 1.705 do 27 de
Torno público, para conhecimento dos Srs. outubro de 1939, serão distribuídos aos interesDe p artamento de Concessões
Médicos Veterinários que desejarem registrar sados pelo Sindicato dos Representantes ComAVISO
seus diplomas neste Departamento deverão, merciais junto às Repartições Públicas, ee
fazê-lo medi-anto requerimento devidanicnte acórdo com a salicitação do mesmo feita em
Por
motivo
de
consèdo
das linhas ficarão
carta datada do 9-11-939.
selado de acôrdo com a Lei de selos.
sem I ,
elétrica, domingo. dia 3 do corEm 31 de agAsto de 191. — "Mano de Al- rente, nergia
os seguintes logradouros:
Distrito Federal, 1 de setembro de 191,. — meida Corrêa, Chefe do Serviço de Adminia•
Dr.. Aloysio Francisco Spinola e Castro, Dire- tração.
Período — Bairros e logradouros
tor.
Gávea:
Departamento de Obras
Das 8.30 às 15 horas — Rua Capuri. entr•s
Conedrrência pública para o calçamento a pa- a Estrada da Gávea e- o poste n. o 0.456-104;
EolTAL N. 3
mjuntados a betume sôbre base Représa do Teiú, tôda; Estrada da Gávea, enDe ordem do Sr. Diretor, ficam cientifica- ralelepípedos
tre o prédio n. o 712 o o poste. n.° 1.541-111.
de macadame da Travessa Navarro.
dos os Srs. médicos veterinários e proprietáTijuea:
De aeórdo com O despacho exarado em 5
rios de cães, do que os atestados de vacinação
Das 7 às 15 horas —.Rua São Rafael tôda:
antirrábica serão visados, diáriamente, exceto de abril de 1914, pelo Exmo. Sr. Prefeito, no Rua Santa Carolina, tinia: Rua São Miguel, enaos sábados, das 13 às 15 horas, no Gabinete de processo n.0 11-941, achasse aberta a concor- tre os prédios ris. 480 e 714; noa Conde de

e
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.1lonfim. entre •a Travessa .1 fonso e 0 prédio'
it o 1.219: Rua Agostinho, Vida.
Srm Cristóvão:
Das 12 ixs 12,30 horas - nua .Anbines Mac:el, do prédio n.° 52 ao riu,. Rua São Criso 562: tina
tóvão, entre os prédios lis.
151 e
Francisco 'Eugênio, orstrn
259; Tina Eduardo Prado, tóda.
Das 7 às 15 horas - Rua lir. Sá Freire, '0
prédio n. 0 95 ar, fim: Rua <lo , 1..lemento,
os postes n g . 1.749-17 e 27.
Joguei Clube:
Das 7,30 às 9 horas - flua Dr. Garniér.
entre os prédios is. 29 257: Rua Major Surkow, do prédio n. 0 29 ao fim; Rua Aluí:-i)
de Azevedo. entro os prédios lis. 27 o
Das 9 ts 11 horas - Rua Ana .N.ri. coiro os
prédios ris. 828 o 978: fina Licinlo Cardoso.
er.tre os prédios n g . 286 e 215.
'Vicente de. Carvalho:
7,30 às 15 110rati 1';'S(1';',,la ieeld O eary allto, entre o Largo Virente de •irvaltio o o
prédio n.° 789; Rua Marins LC:Iltrf. .irl tiala; Rua
Coronol Vioira, entro os prédios tis. 11 e 3a:
Avenida Automóvel Chibo, ontuo a Estrada Vieordo Carvalho e o prédio 21, 0 Rua 11ornardo `faveira. tida; Largo Viconlo Carvalho,
Iodo: Estação Vireule Carvalha, Md a; Rua lie'arruino de Iltatos, onire og prédi o s n g . 45 o
186.
•
ponha Circular:
DZIS 12 As 15 horas - Rua Tomás Lopo g . entre os prédios ns. 7 o 121; !loa Apiu, entre os
prédios n g . 1 e 005: Rua riziminia, entro os
prêdios ns. 10 o 710; Pruca Mareai A ptrélio, tõda;
F g lrada Vicente Carvalho, 'litro à Rua Elam•U.
nia e -o poste n° 2.210-219: Itua Granja, do
n° 36 ao rim; E g lrada IIraz ito Piou, entre os prédios u s . 062, o 708; Rua Vicosa, lOrla:
l'oncpslau 13040,
Rua Gnilliermina. tóda;
vida; Rua crato,
flua Quixiiila, do pré-.
dio n.° 25 ao fim.

Setembro de -1944

•

• Braz de Pina:
•
¡lio 1 1. 0 3.057: nua, "E". tóda; Rua "1". lÓda:
de Pina. Caminho do Macaco. todo; E ...feada ma!-N,itai
Das 12 às 13 horas - Estrada
ont i . e
•prêdjos:ns. 363 e 1. A22: rftla Flora Malcf ., do prédio n.° 30 ao fim; .Rua João Silva,.
Lobo, ((Ma; Rua Fortaleza, entro os prédios ni4- fúria: Rua cRaviri po , [oda; Rua João Erigido, do
minais
e 10; Rua Acarai]. lilila; Roa Tomás prédio 11. 0 33 ao rim; !lua Amélia, 1..")da; ;lua
f.opes, entre os prédios ris. 107 o :lir-J.:Rua Belarmina , tôda: Nua Salusliano Silva,
Egípcia. 1611a1141a' INia; Hun Líbia. os prédios II-. 212 R 2111; Travessa Catarina Zaentre os prédios os. 18 o 50; Rua da Cot'agem, nini, toda.
Cal ti
entre os prédios ris. .7 e 97.
Das 7.30 às 15 horas - Rua Queiroz I.ima.
Rocha Miranda:
Das 7 às 15 horas - Rua Ehirapuitã. t!'ida; tóda; Traves s a iin;AZ e BaCrO. Tras;^-sa
Rua [lati, &ida; Rua dos Diamantes. l'ida: Rua Na'varro, éntre os prédMs -os. 2 ( À 01; Rua Nados Ruhis, tida; Raia Ametista. Praça das Niarro, enlre os prédios n g . 3 c 107; Roa IiaEsmeraldas, hirta: Rua Balista Rraga. toda; Es_ pirú, /mire lis prédios it s . 61 e 227; Nua GniIrada do Areal, do prédio n.° 577, ao fim; largo ealves, ioda; Rua blatioa , Iódit; Rua Miguel (1,,
rio Areal, tâdo; Rua Catanduva. (Alla. Travessa Paiva, (mire os préiii0S OS. 1 : .n o 122: Roa Visi.a•
Particular, tóda; Rua Valleti Júnior, bida; !lua Alegro, i noda; 'Fri.Gossa Vista Alegro, I • 44da; finou
flua Pauto Miguelino,
Faia, tôda; Rua das Opalas, Polue os prédios lii sahmeb . ,,,
prédios lis, 4 e lod; Bua do, Coqueiros, enns. 1 e 100; Rua 'Veríssimo Machado, lódii;
Rua
ew,re
Pila Pedro Rabelo. tóda; Rum hauslo Carlos, tre os prédios -ns. 5 e
5:i: Rua
Agra. lAula; 'ri:atAla; Travessa Ari. tólla; tOda; os pri',dio• us.-1
Rua Vieira do Coulo, entre os prédios núme- vessa Agua Filho. Ioda: :Peco do Enzoinieini,
tódo; Rua Migtiol Re g endo, emir,. os prédios ;dlro.; 57 e 418.
meros 1 e 572: Travessa Marieta, Ave110m5rio Curgel:
1)as 7 às 15 horas -.Roa Mamblicara. cuire nida São (.eraldo, 101a.
1)epavtamento
1 de
os prédios ns. 27 f! 9 :1 : 11 I ta. .1ãO ta ia. '11(1.1!
pr4 : dilLS 60; Pita Maeabli, eidr, , os pré- do Itt ii. -)fu,r,'i, Moni p i.ou 111 mit
dios ns.11 e 180; Rua Vrarai, entre os prédios (Ats't p 30 Serviço do Energia Elétrica.,
1.581.
ns. 01 e 159: Illra ' l. biaxindibii. enire
ns. 23 o 117: Rua Imbé, Vala; Run
enlro os -prédios LI. 504 e 070; Rua Caina. do
Montepio
prédio o.° 50 ao tini; Rita Jurmié. ent r e os prédios ns. 512 o 671; Rua Jace, lóda.
Marechal Ifournes:
Das 7 à; 15 horas -- flua -Na
í.ard0,n,
PÁG_n M-1"..\'.1:(1
PENS;(7)1...=
tro os prédios ns, 1.712 e 1.881; Avenida
dc Nfalo, do prédio 11.° 70 ao 1 til: Avenida 1. 0pri",
sptpmbr,,, [orça foias pensõe,,
de Janeiro, do prédio n.° 16 ao filo; Rua R into
i1t.1I,„-,,p0; de ii-F.Cuix",:ã,,
ibe 'i
(14
réd
11.0 06 ao fito: Rua "111' • , eu- mi ne m e m 7 ou 8.
Ire Os prédios li g . 9 o 13; Rua 19, toda.
Montepio dos Empregados Municipais,
setembro de 1941. --- Thuhh, E. Mad rui
Vila Militar:
Dag 7 b...; 15 hora,..;
rujrn,l,uli o ma_ Chefe
SPção lie Pagamento, Mai
RágalliJie g ., entro a Eslrada do Catonho e o pré- mero 20•952.

dos Empregados
Municipais

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Decreto - lei n.. 6.739 -26 -7-44

Preço: Cr$ 1,00
veia
Seção de vendas: Av. Rodrigues Alves 1
Agência 1: Palácio da Fazenda
Agência 11: Pretório
Afende-s2. a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal

•
PREÇO DO NUMERO DE HOJE Cr$ 0,40

