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EXERCiCIO DE 1939
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DECRE-20-LEI N. E:4 — Da 10 DE DEZEMBRO DE 1938
Abrè, peio Ministério da Educeção e Sonde, o crMito t,,picmPntar
de 25:00020 à verba gra especifica, e sid outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe coafere o art. 180 da Constituição, decreta:
Decreto-lei n. 943, de 10 de dezembro de 1938.,
Art. 1° Fica aberto. pelo Ministério da Educação e Saude, o
credita surlementar de 25:00020 (vinte e cinco contos de réis), à
Decreto-lei n. 944, de 10 de dezembro de i938.,
verb?, 2, II — Materiai de consumo, sub-consignação 8, alínea 22)
Decreto-lei n. 945, de 10 de dezembro de 1938.:
Serviv-o Gráfic
Art. Z.° F'ce sem apl ,cação, na delação constante da verba 2.
Decreto-lei n. 946, de 10 de dezembro de 1938..
II — Material de consumo, suo-consignação 7, alínea 13) Cotegie
Decreto-lei n. 947, de 10 de dezembro de 1938.
Un;versitário, de 8a:00040, a importância de 25:00020 (vinte e
Decreto n. 3.273, de 16 de novembro de 1938 (mapa geral da Polí- cinco cont os de rtia).
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
cia Militar do Distrito Federal).
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 1938, lir da Independência
Decreto n. 3.434, de 10 de dezembro de 1938.
e go da República.
GETULIO VAROAS..
Decreto n. 3.435, de 10 de dezembro de 1938.
Gustavo Capanema.
Decreto n. 3.436; de 10 de dezembro de 1938.
A. de Souza Costa.
Decreto n. 3.437, de 10 de dezembro de 1938.
Decreto n. 3.438, de 10 de dezembro de 1938.
DECRETO-LEI N. 945 — DE 10 DE DEZEMBRO DE 1938
Decreto n. 3.439, de 10 de dezembro de 1938.
Eleitia à categoria de Embaixada a representação diplomática do
Brasil na Venezuela
Decreto ri. 3.440, de 10 de dezembro de 1938.
O Presidente da República:
Decreto n. 3.441, de -10 de dezembro de 1938.
Tendo em vista as crescentes e cordiais relações de amizade enMinistério da Justiça e Negócios Interiores — Decretos de 26 do mês
tre o Brasil e a Venezuela e desejando ainda mais desenvolaê-las,
findo.
Ministeiro da Educação e Saúde — Decretos de 6 e 8 do corrente. %medo da faculdade que lhe confere o artigo 180 da Constituição Federal, decreta:
Ministério da Marinha — Decretos de 9 do corrente.
Art. 1.* Fica elevada categoria de Embaixada a representação
Ministério da Agricultura — Decretos de 16 e 17 do mês findo.
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio — Decretos de 23 do diplomática do Brasil na República de Venezuela.
Art. 2.° Revogam-Se as disposiçaes em contrário.
mês findo.
Rio de Janeiro, ,10 de dezembro de 1938, 117° da Indepeadencia
Departamento Administrativo do Serviço Público.
e
50°
da República.
SECRETARIAS DE ESTADO:
Otertnao VAREM!.
Ministério da Justiça e Negócios Interiores — Expediente da DireOstoaldo Aranha.
toria de Contabilidade, do Serviço do Pessoal, do Departamento
de Propaganda, da Imprensa Nacional e da Comissão de PermaDECRETO-LEI N. 944 — Dl 10 DE DEZEMBRO DE 1938
nência de Estrangeiros.
Ministério das Relações Exteriores — Expediente.
Retifica o paydgrafo único do artigo 3 do Decreto-Lei n, 681, de 13
jfinistério da Fazenda — Expediente do Serviço do Pessoal do Mide setembro de 1938
nistério da Fazenda, da Comisssão de Eficiência, da Contadoria
Presidente
da
República,
usando da atribuição que lhe conter*
O
Internas
e
das
Central da República, das Diretorias das Rendas
Rendas Aduaneiras, do Conselho Superior de Tarifa, da Diretoria o art. 180 da Goiketituição, decreta:
Artigo único. Fica retificada a redação do parágrafo único de
do Domínio da União, da Recebedoria do Distrito Federa do Primeiro Conselho de Contribuintes e da Diretoria do Imposto de artigo 3 do Decreto-Lei n. 681, de 13 de setembro de 1938, que passa a
ser a seguinte:
Renda.
Parágrafo único. Ficam destacadas da sub-consignação n. 21,
Ministério da Viação e Obras Públicas — Expediente do Sr. ministro, aUnea
29. da verba 2a. e da sub-consignação n. 3, alínea 22, da verMinistério da Guerra — Apostilas — Expediente do Sr. ministro, da ba 3', do
vigente orçamento do Ministério da Educação e Saude. resDiretoria de intendência da Guerra e do Serviço do Pessoal
pectivamente, as importâncias de 8:3002000 e 5:0002000. para
Civil.
dos Anais da Faculdade de Medicina de Porto Alegre no ano
Ministério da Viaeãe e Obras Públicas — Expedinete do rir. ministro, cueteio
do Departamento dos Correios e Telégrafos e das Inspetorias Fe- de 1938.
Rio de Janeiro; 10 de dezerabro de 1938, 117' da Independência
deral das Estradas e do Obras contra as Sécas.
Mini3tério da Agricuultura — Expediente da Diretoria de Contabi- e 50' da República.
GETULIO VARGAS.
lidade, dos Serviços do Pessoal e de Fruticultura e da Diretoria
da Organiza . ão e Defesa da Produção.
Gustavo Capanema.
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio — Expediente do SerA. de Souza Costa.
viço do Comunicações.
Tribunal de Contas — Noticiárió — Parte comercial — Rendas púDECRETO-LEI N. 947 — DE 10 DE pEzievreao DE 1938
blicas — E,ditais e . avisos — Sociedades. anônimas — Antincies..
ATOS DO PODER EXECUTIVO:

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Abre, peto ' Ministério da Justiça, o crédito suplementar do
90:59725, à verba que especifica
O Presidente da República, usando da faculdade que lhe coafere o artigo 180 da Constituição Federal, decreta:

Artigo único. Fica aberto, pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores; o crédito suplementar de noventa contos, quinhentos
e noventa e sete mil e quinhentos réis (90:59725). para reforço dam
DECRETO-LEI N. 943
DE 10 DE DEZEMBRO na 1935
seguintes dotações, do atual orçamento daquele Ministério (Anexo
reza os vencimentos doa presidentes dos Institutos de- Aposentadoria n. e, do Decreto-Leria'. 107, de 27 de dezembro de 1937):
e Pensões subordinados ao Ministério do Trabalho Indústria e
__
Comércio.
.

VERBA 2 — MATERIAL „
I — Material Permanente

O Presidente da República, atendendo ao que expôs o Ministro
do Trabalho, Indústria e Comércio e usando da faculdade que lhe SS. I: Mobiliários, móveis diversos, utensílios, cie.:
confere o art. 180 da Constituição. decreta:
15) Tribunal de Apelação do Distrito Federal 32:75090
Art. 10 São fixados em 5:00020 (cinco contos de réis) os
/// — Diversas Despesas
vencimentos mensais dos presidentes dos Institutos de AposentadoS/c.
29—Ligeiros
reparos
no edifício, etc.:.
rir o Pensões dos Bancários, dos Comerciários, dos Empregados em
04) Ligeiros reparos, ete
57:84795
Transportes e Cargas, da Estiva. dos Industriários e dos Marítimos, •
subordinados no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
90:59705
Art. 2.0 O presente decreto-lei entrará em vigor na data de
jsua publicação.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 1938, 117° da Independênci;
Art. 30 Ficam revogadas as disposições em contrário.
'
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 1938, 117° da Independência • e 20° da República.
GETULIO VARGAS-.
5 soo da Repúbliesa.
Garoem VARGAS.
Francisco Campos.
3Valdemar Falcão.

A. de Souza Costa.
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-- ni 10
»12. 1938
rfirgos de carreira extinta

O Presidente da República:
Resolve suprimir, na carreira extint.a de marhheiro do
Quadro I, do Ministério da Guerra, 5 cargos vagos da desse C, inicial
da carreira, criada pela Lei n. 281, de 28 de outubro de 19315.
Rio de Janeiro, 10 de duumiiro d? 1938, 117' da InderEnidência
is 50' da República.
- •
DECRETO N. 3.435 — DE

ai

ai 10
'O

4.

a o

CJ

to
ai

o E
e
E
41)

ro

ai
E

ai

'tí't

o

-to O)o

e
a

Banda
Banda
de
marcial música

Praças

24

162 6

1

1

2

6 1 24 73 133 482 3.216 6 6 1 6 72 49 43143 43 4.23( 4.392

DECRETO N. 3.437 — na 10

1938

DE DEZEMBRO DE

Suprime cargo de cavreira extinta

O Presidente da República:
Resolve declarar extinto, visto se achar vago, um cargo de Chefe
de Portaria do Padrão I, Quadro I, do Ministério da Guerra.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 1938; 117° da Independência
e 50° da República.
GETULIO VARGAS.

GEMIA° VARGAS.
Enrico G. Dutra.

Eurico G. Dutra.

DEZEMBRO DE 1938
Extingue cargo excedente
10 DE

O Presidente da República:
Resolve declarar extinto , por se achar vag9, u cargo_
exce—
m
dente da classe G, da carreira de patrão, Quadro Ministério
da Guerra, aproveitando-se o saldo apurado, dentro da verba global
do respectivo orçamento, para o preenchimento de cargos vagos na
referida carreira, conforme dispõem as tabelas anexas à Lei n. 284,
de 28 de outubro de 1936.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 1938; Ur da Indepenthineia
,e 500 da República.
GETULlo VARGAS.

DECRETO N. 3.438 —
Extingue

DE 10 DE DEzEMBRO DE

1938

cargo excedente

O Presidente da República:
Resolve declarar extinto, por se achar vago, um cargo excedente
da Classe G, da carreira de maquinista marítimo, Quadro 1, do Ministério da Guerra, aproveitando-se o saldo apurado, dentro da verba
global do respectivo orçamento, para o preenchimento de cargos
vagas na referida carreira, conforme dispõem as tabelas anexas à
Lei ri. 284, de 28 de outubro de 1936.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 1938, 117° da Independência
e 50' da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N. 3.438 — DE 10 DE DEZEMBRO DE 1938

Extingue cargo excedente

•

DECRETO N. 3.439 —

DE 10 DE DEzENIDR) DE

1938

Extingue cargos excedentes

O Presidente da República:
O Presidente da República:
Resolve declarar extinto, por se achar vago, um cargo excedente da classe G, da carreira de operário de material bèlico, QuaResolve declarar extintos,-por se acharem vagos, 14 cargos exdro I, do Ministério da Guerra, aproveitando-se o saldo apurado, cedentes da classe C, da carreira de servente, Quadro III, do Midentro da verba global do respectivo orçamento para o preenchi- nistério da Guerra, sendo que sete desses cargos estão incluidets na
mento de cargos vagos na referida carreira, conforme dispõem as relação nominal de ocupantes de cargos vagos, ficando assim retifitabelas anexas à Lei n. 284, de 28 de outubro de 1936.
cado o Decreto n. 2.455, de 4 de março de 1938.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 19311; 117° da Independência •
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 1938, 1 Ir da Indepeadancia
• Ne da República.
• 50* da República.
GETUt/0 Vanose.
Enrico G. Dutra.

GrETUL/0 VARGAS.

Enrico G. Dutra.

DTMITO OFTCTAU 7S0?-.-e56
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DECRETO N. 3.440 -

DE

10 DE DEZEMBRO Da 1938

Extingue cargos excedentes
O Preeidente da República:
Resolve declarar ext i ntos, por se acharem vagos, dois cargos excedentes da classe C, • da carreira de servente, Quadro I, do Ministério
da Guerra, aproveitando-se o saldo apurado, dentro da verba global
de respectivo orçpmen t o, para o .preenchimento do cargos vagos na
referida carreira, conforme dispõem as tabelas anexas à Lei n. 284,
de 28 de outubro de 1936.
Riu de Janeiro, 10 de dezembro de 1938, 117° da Independência
e 50" da República.
GETULIO 7AROAR.

Eurico G. Dutra.
DECRETO N. 3.441 -

DE 10 DE DEZEMBRO DE

1938

Extingue cargo excedente
O 'Presidente da República:
Resolve declarar extinto, por se achar vago, um cargo excedente
Ia classe F, da carreira de maquinista marítimo, Quadro III. do Mie.stério da Guerra, aproveitando-se o saldo apurado, dentro .1a verba
e.obal do respectivo orçamento, para o preenchimento de cargos vagos
na referida carreira, conforme dispõem as tabelas anexas à Lei n. 284,
de 28 de outubro de 1930.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 1938, 117° da Independência
e 50" da República.
GE.'TtiLIO VARRAS.

Eurico G. Dutra.

Ministério da Justiça e Negócios Interiores
Por decretos .de 26 de novembro de 1938, foi concedida aposentadoria aos guarda-civis, classe E, do Quadro II do mesmo ministério,
Alberto da Silva Loureiro e Leandro Vicente Ferreira.
- Por outro da mesma data, foi concedida aposentadoria a Joaquim Ferreira Magalhães, no cargo de guarda do tráfego, classe F,
do Quadro II do mesmo ministério.
Por decreto de 26 de novembro de 1938, foi concedida aposentadoria nos termos da Lei Constitucional n. 2, de 16 de maio do
corrente ano, a Heitor Silva, detetive classe "I" do quadro II deste
Ministério.

Ministério da Educação e Saúde
Por decreto de O do corrente, foi designado o Dr. Antanio VIsente de Andrade Bezerra, professor catedrático da Faculdade de
Direito do Recire, padrão L do quadro IV, para exercer as funções
de diretor da mesma Faculdade.
- Por outro da mesma data, foi nomeado Manlio Atílio do Meaegolo, servente, em disponibilidade, classe D, da extinta Secretaria
do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Pernambuco, para exercer
a cargo da classe B da carreira de servente do quadro V.
- Por outro de 8 do corrente, foi tornado sem efeito o decreto
de 17 de outubro último, pelo qual faira nomeada Carmen Tavares
dos Santos Lima, dactilógrafa, em disponibilidade, da extinta Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, para o
cargo da classe D da carreira de almoxarife do quadro III.

Ministério da Marinha
Por decretos de 9 do corrente:
Foram reformados, nos termos dos arte. 15, letra d, e 17 ã 19,
do decreto- lei n. 197, de 22 de janeiro de 1938:
Os vice-almirantes do Ciarpo de Oficiais da Armada, Pedro Max
Fernando de Frontin e Francisco de Barros Barreto.
D conformidade com os arts. 15, § 1°, letra d, e 29, letra h, do
decreto-lei .n. 197, de 22 de janeiro de 1938 e lei n. 5.167-A, de 12
de janeiro de 1927, 'modificada peias 'cle--ns. • 51, de 14 de maio de 1935
c 287, de 28 de outubro de 1936, o 1° tenente cirurgião dentista HorMilo Natal de Araujo Costa, no mesmo posto e com os vencimentos da'
vhito aer- sidoliilgado . inválido apara o "serviço da Arriada, por
sofrear de moléstia corltagiosa e anatirável:
• .. Foram. transferidos para. a Reserva Remunerada:, ..
• - 11, letra b,
„ Do conformidade. 'dona os arts.
32 e seu parágrafo
ifico; e 33 do dedretti alei h.'197, de 22 dejaneirci'de 1938 e lei número 5.167-A,. de 12 de janeirode 1927, modificada pelas de as. 51,
de 14 de maio da 1935 e 287, de 28 de outubro do 153a, o capitão de
corveta de-Cterpo•de •Pataões-Mdres, Emfdio Lins Fialho, conforme
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pediu, no mesmo posto e cem o solde de capitão de fragata, percebendo mais dezessete (17) quotas de cinco por cento (5 %) soabre o
dito soldo anual, visto contar quarenta e um (AI) anos, dez (10)
meses e dias de serviço.
De conformidade com os arts. 11, letra 5 e 3?, parte final, do
decreto-lei n, 197, de 22 de janeiro de 1938, art. 5 0 , letra a, parte
inicial, do decreto n. 20.536, de 20 de outubro de 1931, art. "i • do
decreto n. 21.140, de 10 de março de 1932, decreto n. 5.073, de 11
de novembro de 1926 e lei n. 5.167-A, de 12 de janeiro de 1927. modificada pelas de as. 51, de 14 de maio de 1935 e 287, de 28 de outubre de 1936: o sargento- ajudante músico, n. 1.390, do Corpo de
Fuzileiros Navais, Manuel de Sousa Conegundes, conforme pediu, no
mesmo posto e com o soldo de segundo tenente, visto contar mais de
vinte e cinco (25) anos de serviço.
O sargento-a j udante músico, n. 1.398, do Corpo de Fuzileiros
Navais, José Caidoso da Rocha, conforme pediu, no mesmo Posto e
com o soldo de segundo tenente, visto contar mais de vinte e cinco
(25) anos de serviço.
De conformidade com os arts. 11, letra b e 32, parte final, do
decreto-lei n. 197, de 22 da janeiro de 1938, art. 5° letra a, parte
inicial, do decreto n. 20.536, de 20 de outubro de 1931
e lei nú'
mero 5.167-A, de 12 de janeiro de 1927, modificada pelas de números 51, de 14 de maio de 1935 e 287, de 28 de outubro de 1936, o
primeiro sargento auxiliar especialista telegrafista n. 4.527, do
Corpo de Marinheiros, Carlos Pintor de Araujo, conforme pediu, no
mesmoposto, percebendo o soldo de segundo tenente, visto contar mais
de vinte e cinco (25) anos de serviço.
Foi retificado:
Atendendo ao que requereu cru 1 de novembro de 1938, o suboficial condutor eletricista, reformado, Laureano da Silva, e tendo
em vista o parecer do Conselho do Almirantado, emitido em consulta
n. 502-1938:
O decreto de 30 de novembro de 1933 que o reformou no mesmo
posto, para o fim de o considerar na mesma situação de inatividade,
reformado, porém, no posto de 2° tenente, com o distintivo de sua
especialidade, percebendo os veneirrenlos e vantagens estabelecidos
na alínea b, art. 2°, do decreto n. 21.887. de 29 de setembro de 1932,
combinado com o art. 8" do decreto n. 20.536, de 20 de outubro de
1935, acrescidos mais de seis (6) quotas de dois por cento (2 To)
sobre o referido total. vi.-3ln lhe terem sido computados meis cinco
(5) anos do serviço anteriormente prestados ao Exército Nacional.
Foi mandado reverter ao respectivo quadro o capitão-tenente de
Corpo de Oficiais da Armada, Silvio Borges de Sousa Mota, visto ter
cessado o motivo de sua agregação.
Foram transferidos, de acórdo com o art. 35 da lei n. 284, de
28 de outubro de 1936:
Clarivaldo Vieira Dantas. do cargo da classe "E", da carreira de
foguista, do quadro I, do Ministério da Marinha, para o cargo da
merma classe e quadro da carreira de maquinista marftimo.
Alfredo Reis Ribeiro, do cargo da classe "E", da carreira de foguista, do quadro I, do Minstério da Marinha, para o cargo da mesma
classe e quadro da carreira de maquinista marítimo.
Antéro de Sousa, do cargo da classe "E", da carreira de foguista,
do quadro I, do Ministério da Marinha, para o cargo da mesma classe
e quadro da carreira de maquinista marftimo.
Foi demitido por abandono de emprego:
Tendo em vista o nue consta do processo n: 9.204-938, da Secretaria de Marinha e Xe acdrdo com o art. 14, 2° do decreto número 14.603, de 1 de fevereiro de 1921, Walter da Silva Tinoao, do
cargo da classe "A", da carreira de operário de Arsenal, do quadro 1,
do Ministério da Marinha.
Foi concedida aposentadoria a Francisco Franklin de Oliveira.
no cargo da classe "E", da carreira de servente, do quadro I, do Ministério da Marinha, nos termos da legislação em vigor.

Ministério da Agricultura
• Por decreto de 18 do mês findo foi resolvido, de acede com o
art. 4° do decreto n. 20.486, de 6 de outubro de 1931, exonerar -Aseendino Rodrigues, 'do cargo de auxiliar encarregado de máquinas, em
disponibilidade, do extinto Serviço .de gnurgo e Beneficiamento de
Cereais, do Ministério da Agricultura, visto não haver tomado posse,
dentro do prazo legal, do cargo da classe B, da carreira de servente,
do quadro I, do Ministério da Guerra, para o.qual feira nomeado ped
decreto de 27 de junho do corrente ano.
- Por (nitro da. mesma data, foi resolvido, de' actirdo com o ar.
tigo A° do decreto -n": ..20.486,.de 6. de ceitubeo de 1931, exonerar. I.
disláu . Moura,' do cargo de riMailier encarregado . de máquinas; cie
disponibilidade, do extinto Serviço de , Expurgo e Beneficiamento di
Cereais, do Minstério da AgriaúltaIrii, visto" não haver tornado posai
dentro do prazo legal, do carg o da classe B, datearreira de serventa
rio quadro I, do Ministério da Guerra, para o qual fOra nomeado r.:1
denreto de 27 de. junho do corrente ano.
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— Por outro de 17 do mês findo, foi resolvido, de acordo com
o ar. 4' do decreto n. 20.486, de 6 de outubro de 1931, exonerar
Ja .1; ,c llod. ig o dos Santos, do cargo de conservador-preparador, em

Dezembro de 1933

2. Pela lei n. 284, de 28 de outubro de 1938, as carreiras de escriturário, estatístico-auxilias e servente do distintas das de oficial

administrativo, estatístico e contam°.
3. 'rendo-se, porém, em vista que, anteriormente à referida Lei,
dea saladlidade , da Escola Superior de Agronomia e Medicina Vete- no primeiro
grupo ca carreiras citado, havia funcionários, que tia
ri sarja. do 31inisterio da Agricultura, visto não haver tomado posse,
d.,aue du prazo legal, do cargo da classe C, da carreira de zelador, nham acesso garantido a car gos, que, atualmente, integram o segundo
410 qbadro 1, do ãlinisterio da Educação e Saúde, para o qual feira no- grupo, baixou Vossa Eaecelencia o decreto-lei n. 145, de 29 de dezembro de 1937.
re•asio por decreto de 21 de setembro do corrente ano.
4. Esse decreto e consequentes Inetruçaes, aprovadas per Vossa
Excelência e publicadas no "Diário Oficial", de 2 de setembro de 1938,
permitem, mediante prova de seriação, o aproveitamento daqueles
funcionários, quando atingirem as classes finais, das carreiras de escriturário, estatístico-auxiliar e servente, respectivamente, nas elasses iniciais das carreiras de oficia/ administrativo, estatístico e cone

Ministério do Trabalho, Indústria
e Comércio
(') Por decreto de 23 de novembro corrente ano, foi aposentado Alvaro Gomes da Silva, no cargo da classe G, da carreira de

timo.

5. Verifica-se, assim, que os suplicantes foram beneficiados,
sendo-lhes dada a possibilidade de aproveitamento na carreira de oficial administrativo, e que lhes era vedado pela lei n. 284, por serem
distintas
as carreiras.
maquinista marítimo, do quadro único do Ministério do Trabalho, In8. Nesta conformidade, ao devolver a Vossa Excelência o teledustrie e Comércio, nos termos do art. 158, letra e, da Constituição. grama
anexo, este Departamento manifesta-se por seu arquivamento.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
protestos do meu mais profundo respeito. — Luiz Simões Lopes,
do

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DO SERVIÇO PUBLICO

Aprovado. Em 29 de novembro de 1938.

G.

VARGAS.

DF-463 — Em 28 de novembro cie 1938 — Excelentíssimo senhor
Presidente da Repúblara..— Submeteu Vossa Excelência à apreciação
deste Departamento a exposição de motivos, que lhe foi dirigida pelo
EXPOSIÇÕES DE MOTIVOS
senhor ministro da Fazenda, sobre o pagamento da quantia de 5 :00ata
relativa à gratificação de função pretendida por Júlio Barbosa de
— Em 2r de novembro de 1938 — Excelentíssimo senhor Matos Corrêa, na qualidade de secretário da Presidência do extinto
Presidente da República — Tenho a honra de passar às mães de Vossa Senado Federal.
Excelência o requerimento em que a dactilógrafa, classe D, do qua2. Consta do processo que "a verba para pagamento da aludida
dro VII — Delegacias Fiscais — do Ministério da Fazenda, Alaria Mer- gratificação foi votada pela Câmara, sancionada pelo Presidente da
cedes Meia Coutinho pede transferência para igual classe da carreira República, e registada pelo Tribuna! de Contas".
de escriturário, do mesmo quadro, do quadro III — Recebedorias Fe3. Esclarece-se, ainda, que, solicitada a distribuição da verba,
em oficio de julho de 1937, sé em novembro do mesmo ano, o Tesouro
derais, ou do VIII — Alfândegas, todos do referido ministério.
num cheque contra o Banco do Brasil, não havendo, dada
2. A requerente prestou concurso para o cargo que pleiteia e, a entregou,
demora, tempo suficiente para que fosse efetuado o pagamento
isonforme doutrina adotada por este Departamento e aprovada por essa
Vossa Excelência, esse concurso é considerado como prova de habili- requerido.
tacão suficiente à transferência paci. a carreira de escriturário e Sa4. O Ministério da Justiça, reconhecendo o direito do requerente
ao pagamento da referida gratificação, afirma estar intacta a dotação
tisfaz a exigência do artigo 35 da lei n. 284, de 1936.
distribuida para esse fim.
3. Assim, ao transmitir a Vossa Excelência o aludido requeri- própria,
5. A Lei n. 443, de 4 de junho de 1937, que reajustcu os vencimento, tenho a lienra d.: opinar no sentido de que nada há a optir mentos
funcionários do Senado, consignou no seu artigo la 'ia
à transferência solicitada, que deve ficar, apenas, condicionada à exis- fine", a dos
verba
de 30:000000. paia gratificação de função a funciotência de vaga e á colocação do interessado no último legar da classe nários do gabinete
da Presidancia e outros, de acordo com a distriem que pretende ingressa., ficando entendido, desde já, que continua- buição feita pelo respectivo
presidente.
Tá o funcionário a perceber, apenas, os seus atuais vencimentos, cor6. Pelo presidente, do extinto Senado, foi o requerente designarespondentes ao padraa D, Isto é, sorer000 mensais.
do para exercer a função de secretário, sendo-lhe arbitrada a grati- Aproveito a oportunidaae para renovar a Vossa Excelência os
de função, mensal, de 500$000.
protestos do meu mais profundo respeito. — Luiz Simões Lopes, ficação
partir de janeiro a outubro do ano findo, permaneceu o in7.
A
presidente.
teressado, no exercício efetivo daquela função.
8. A vista do exposto, ao devolver a Vossa Excelência o processo
Aproando. Em 27 de novembro de 1938.
anexo, opina este Departamento pelo deferimento do pedido e conse-•
O. VARGAS.
quente pagamento da gratificação.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
. DF-450 -- Em 25 da novembro de 1938 — ExcelentIssimo senhor protestos
do meu mais profundo respeito. — Luis Simões Lopes,
Presidente da República — Tenho a honra de passar às mãos de Vossa
Excelência o requerimento em que o escriturário, classe F, do qua- presidente.
dro VII — Delegacias Fiscais — do Ministério da Fazenda, Maria
Deferido. Em 29 de novembro de 1938.
Latia Vetaaquez, pede transferência para igual classe e carreira do
G. VARGAS.
quadro VII/ — Alfândegas — do mesmo ministério.
2. O pedido encontra apoio no parágrafo ta do artigo 35 da Lei
Divisão do Funcionário Público
n. 284, de 1136, pe;o que nada há a opar à transferência solicitada,
desde que a mesma fique condicionada ti existência de vaga a ser
P:RaCIAL
•
preenchida ror merecimento e que o interessado passe a ocupar e
último iogas na classe em que pretende ingressar, ficando, outrossim,
n. 3.228 — DFI618 haus de Aguam Soares e ou,
entendido aue a peticionária continue a perceber os seus vencimentos aios,Processo
comissários, classe I, do quadro II — Policia do Distrito Featuais, do padrão F, isto é, 700e000, mensais.
deral, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, pedem ao anAproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os tigo CFSPC o reconhecimento do seu direito à prcanoção ao auge de
protestos do meu mais profunde respeito. — Luis Siindes Lopes, delegado, classe la, em concorrência exclusiva com os escrivães enumerados no ase. 12 do decreto n. 21.531, de 2 de aliai) de 1934.
Aprovado. Em 27 de novembro de 1938.
2. Alegam Os requerentes além de outras coisas:
G. VARGAS.
a) que os comissários - inspetores, correspondente ao cargo que
DF-462 — Em 28 de novembro de t938 — Excelentíssimo senhor hoje exercem, foi assegurado o direito de acesso ao cargo de delega.
Presidente da República — Submeteu Vossa Excelência à apreciação do distrital de 2' classe (Delegado da classe E), pelo art. 12 do redeste Departamento o telegrama dos escriturários da classe G, do gulamento aprovado pelo decreto e. 24.531, de 2 de julho de '934;
quadro XIV — (Diretoria Re gional dos Correios e Telégrafos
b) que o art. 28 do mencionado regulamento fixou o princípio
Paulo), do Ministério da Viação e Obras Púbacas, habilitados em con- da oi °moção, como meio de provimento do cargo de delega do
curso de 2' entrância, em que apelam para Vossa Excelência, no sen- ca classe, de acordo com a vigência contida na Lei n. 284, de a: a
tido de lhes ficar assegurado o direito. 1:c x:iie se julgam investidos,
outubro de 1936:
garantidor de Sim aproveitamento na classe inicial da carreira de ofie) que no n. 3, do art. 113 da Constituição Federal de Int, re,
cie! administrativo. Independente de provas.
yigorando, aliás, um dos principies basilares da lei civil, o do art. 38,
Introd ..:ção do Código Civil, prescreveu que a lei não prejudicará
,(*). Publieede boyemsgis /dg ter saído cora inoorrecões
O direito adquirido, o ato auridloo, perfeita e a coisa. julgada;
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d) que o próprio 'art. 3* da Introdução do elódigo (livil, eni .sett.
ie tendo em vista que a Constituição de 1891 já estatuira o prin-aipi° da irrevocabilidade das leis;
e) que os suplicantes, todos bacb.areis em direito, adquiriram
um oireito condicional nos termos do artigo e parágrafos citados,
pois que na vigência do decreto n. 24.531, exerceram e continuam
a exercer o cargo de comissário-inspetor, sob a denominação de comissário, classe I;
() que, em aPoio do que alegam, lhes seja permitido invocar a
jurisprudência do mais elevado Tribuna/ (1,3 Justiça elo pais, a Corte
Suprema, sentenciando que "não é Noite ao Governo alterar. por
mero arbítrio, e sem ofensa aos direitos adquirido e ou de ordem patrimonial, uma condição preestabelecida em lei expressa";
g) que a Lei n. 284, não encerra em sua cortextura qualemer
dispositivo que expressa ou tacitamente revogue disposições do decreto n. 24.531, na parte do que se cogita; e
n) que sobrelevam razões comProvadora.s de que os delegaeos e
comissários formam uma carreira comem e foi esse sem dúvida o
ponto de viste do capitão João Alberto ao elaborar a reforma policial, que institutiu a preconizada policia de carreira.
Ouvida, a antiga C.E.J., opinou que:
a) seja o concurso para provimento do cargo da classe K, da
carreira de delegado, constante do julgamento de titules apresentados pelos candidatos;
b) seja este concurso privativo dos ocupantes das classes finais
das carreiras de comissário . e escrivão;
c) que seja feita a melhoria de classificação solicitada, em faze
dos argumentos aduzidos pelos requerentes, fazendo-se, asim, a en.
trozagem definitiva das carreiras de delegado, comieeário,e ese..evão,
único modo de ser obtida nas carreiras policiais a espeoialização indispensável à perfeição técnica, ponto extremameate impOrtaate no
caso vertente, pois para os órgãos encarregados da segurança púbilca é vital a questão da organização da Policia de carreira técnica . especializada.
4. Os requerentes tinham, de fato, acesso ao cargo de delegado,
previsto nq art. 12 do regulamento aprovado pelo decreto n. 24.531,
de 2 de julho de 1934, mae esse direito de acesso cessou com a promulgação da Lei 284, que revogou, em seu art. 47, todas as disposições legais ou regulamentares que contrariassem os preceito, da
'meneiem/dr, lei.
5. E o diapositivo regulamentar invocado contraria aquela lei,
porque, constituindo carreiras distintas • os delegado e comissário,
não pode haver promoção de uma para outra. A carreira de o sueisBário tem as classes li e I, correspondem aos antigos comissárioInspetor e comissário e a de delegado as camisas K e L, correspondentes aos antigos delegados de 2' e i claissee.
6. ie. jurisprudencia e dispositivos constitucionais eni ene se.
baseiam os requerentes para demonstrar o seu direito, não tem ap/icação ao caso, em facas da Constituição vigente e das normas jurídicas modernas que não garantem direitos, contra o interesse do Estado. Direito adquirido teriam os requerentes si deles estivessem investidos, tanto mais quanto o Estadp tem a faculdade de alterar a
natureza dos cargos públicos e até suprimi-los.
• 7. Aliás, o extinto C.F.S.P.C. em resolução 1.39G, indeferiu o
pedido de retificação de clessireação, formulado pelo Centro dos
Comissários de Policia.
8. A melhoria de classificação pleiteada não pode ser atendida,
desde que os vencimentos dcs requerentes foram reajustados de
acordo com o critério da api oximação ou da coincidência, uniformemente seguido.
e. O reconhecimento do direito de promoção à classe inicial da
caireira de delegado não se justifica, porque o aceso só poderá verificar-se dentro da mesma carreira.
10. É inegável, porém, que mais consulta ao interesse do Estado
escolher-se entre os comissários aqueles que devam exercer as
/unções de delegado do que preferir-se o extranho às atividades policiais, recrutado, apenas, por uma prova de seleção intelectual, que
não seria bastante para garantir e comprovar que o candidato possua
outros indispensáveis requisitos, que não se apuram em provas nem
ao comprovam em títulos, mas na prática do serviço, no exerefoio da
função.
É preciso que o Governo possa para certos cargos públicos, es'colher, livremente, aqueles que melhor atendam ao interesse do
serviço e ao da administração; e, no caso, mais do que isso, à tranquilidade a à segurança da sociedade, que deve confiar nos que Ihee
asseguram e garantem.
12. Sem ferir o principio da formação das carreiras, instituido,
sabiamente, pela lei do Reajustamento, a solução, para o caso, no
meu entender, é a transformação em função gratificada dos atuais
çargos de delegado, que seria assim, escolhido entre os comissários,
que melhor pudessem desempenhá-la, que, para exerce-ia, maior
soma de predicados especiais apresentasse no trato e no treino dos
serviços de polícia.
13. Ressalvadas essas ponderações, sou por que se desatenda a
pretensão doe requerentiss, como o exige a lei, sugerindo, porém, que
pela D.C. se lhes aprecie a situação, tendo-se em vista a sugestão
Oferecida ou outra que se prefira e adote. — POMA Lura, diretor de
~Pado: De acordo. — Á D.Ç. — Luk

87716.€8 L0P.618.
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Processo n. 455 — DF/603 — Ulpiano de Barros, engenheire.
IFE-DNER. classe M. do Ouadro I, do M. V. O. P., em re querimento dirigido a este Departamento solicita a inclusão do seu nome, no
devido lugar, na classificação básica de antiguidade.
2. Ouvida a I. F. E. informou ter deixado de fazer a inclusão
reclamada, em vista do requerente, embora engenheiro aquela repartição, não possuir lançamento algum em seus assentamentos, pelo
motivo de ter sempre exercido comissão de chefia em outros departamentos.
3. Segundo o parecer da C. E. V. e dos documentos apresentados o reclamante fez prova de seu tempo do serviço no cargo anterior ao reajustamento.
4. A C. E. V., opinando pela procedência do pedido sugere
que seja computado ao engeiheiro da classe L, Leónidas de Siqueira
Menezes, o tempo de serviço prestado no cargo de engenheiro de 2a
classe da mesma Inspetoria, para efeito idêntico, tempo que deixou
de ser computado pelo fato de estar o aludido engenheiro, naquela
época, na direção geral do D. Cl. T.
5. A C. E. V. organizou a nova classificação de antiguidade,
dos funcionários que integram as classes M e L, da carreira referida, de acórdo com o seu ponto de vista.
6. Estando provado, no processo, o direito que assiste ao requerente e ao engenheiro Leónicias de Siqueira Menezes de figurarem
na lista básica de antiguidade, a classificação ora encaminhada deve
ser submetida à aprovação do Senhor Presidente da República, afim
de que, publicada no Diário Oficiar, substitua a que o foi em 11 de
agosto de 1938, com relação às classes M e L da carreira de Engenheiro (IFE — DNER), do Quadro I, do M. V. O. P. — Paulo
Lira, diretor de divisão.
Despacho: De acerdo. — Luiz Simões Lopes.
PARECER

Processo ri. 687 — DF/616 — Havendo o "Diário Oficial" de 21
do agosto último publicado os decretos. de remoção do Engenheiro
da classe J, do antigo Quadro XIII, do Ministério da Fazenda, Clovis
Cavalcanti, da Administração do Domínio da União, em Pernambuco,
para a do Ceará e Ari O'Leary Pais Leme, Engenheiro da classe I,
do mesmo Quadro, dessa para aquela Administração, sem que os referidos decretos citassem o dispositiee legal que permite essa remoção, conforme estabelece o modelo aprovado pela Circular n. ti, de
18 de junho do ano próximo passado da Secretaria da Presidência
da República, a DF. do DASP representou, solicitando a anulação
dos decretos, desde que as remoções não se tenham processado de
acórdo com a lei.
2. A C. E. F. esclarece que essas remoções não foram propostas por ela e informa que na data em que foram expedidos os
decretos (18 de agosto), já haviam sido extintas as C. E. criadas
pela lei n. 284/36 e ainda não se tinham empossado os atuais membros da C. E. F. criada pelo decreto-lei n. 579/38.
3. *Ase argumento não procede, porque o período de- transição das C. E. do regime da lei n. 284/36 para o decreto-lei núme ro 579/38, não justifica
j
a inobserváncia da lei e as Circulares números il. e 16/37 da Presidência da República.
4. Na vigência do decreto-lei n. 710, de 17 de setembro último,
e do regulamento aprovado pelo decreto n. 3.102, de 23 do niesino
mês, as remoções como as em apreço, não estão sujeitas ao parecer
da C. E. F. nos termos da alínea d do art. 17 do decreto-lei número 579/38, urna vez que ao Diretor, compete a designação dos funcionários (alínea p art. 14).
5. Assim devem ser tornados sem efeito os decretos que removeram o Engenheiro Clovis Cavalcanti de Pernambuco para a
Ceará, e de MI O'Leary Pais Leme, do Ceará para Pernambuco.
6. Para esse fim, deve o processo ser submetido à apreciação
do ilustre Senhor ministro da Fazenda, para que se digne de tomar
conhecimento do fato, ordenando a anulação dos atos e a sua expedição, na forma da lei e ordens presidenciais. — Paulo Lyra, diretor de divisão.
Despacho: De acórdo. Encaminho ao Senhor mieistro da Fazenda. — Luiz Simões Lopes.
PARECER

Processo n. 735 — DF/596 — O Senhor Presidente da República
submeteu ao exame o D. A. S. P. a exposição de motivos em que o
Senhor ministro da Fazenda, reportando-se à decisão do -antigo
C. F. S. P. C. referente à antiguidade da classe do Oficial Administrativo, classe J, do Quadro I, do Ministério da Fazenda, Aires/feio Aloisio da Silva, faz, sobre o assunto, ponderações.
2. Êsse funcionário, em petição dirigida ao Senhor Presidente
da República,, reclamou contra a sua colocação na classificação, por,
ordem do antiguidade, organizada pela C. E. F.
3. O Senhor Presidente da República submeteu o assunto ao
exame do antigo C. F. S. P. C.
4. Constava do processo que aquele funcionário era o n. 1,
de sua classe, quando em virtude de despacho do Senhor Diretor
Gerai da Fazenda Nacional, datado de 7 de julho de 1936, foi man.dee:: contar a antiguidade do Otávio Lima Tavares, a partir de fevereiro de 4913, data em que havia sido promovido a 20 escriturário da Caixa de Amortização.
5. Passou, azsim, a reclamante para o 2° lugar na classificação por ordem de antiguidade.
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6. Não se conformando com o decesso, recorreu o reclamante
para o Senhor ministro da Fazenda, que, em 31 de outubro de 1938,
deu provimento ao recurso,
"para o fim do restabelecer a situação em que se encontrava o supliéanto anteriormente é. cilada decisão da Diretoria Geral".
7. Em dez de junho do ano passado, o Senhor ministro da Fazenda, deferindo a petição que lhe dirigiu o oficial administrativo
Raul de Vasconcelos, mandou que a sua antiguidade de classe fosse
contada a partir de 31 de março de 1924, data em qui foi promovido
a 20 escriturário do Tribunal de Contas, cargo de igual categoria ao
de 20 escriturário do Tesouro, em virtude do artigo 96, parágrafo
único, da lei n. 4.242, de 5 de janeiro de 1931.
8. Voltou, dêste modo, o requerente a ocupar, novamente, o 20
lugar na classificação.
9. A C. E. F., ao organizar a classificação básica, por ordem
de antiguidade, atendendo a que o oficial administrativo, Manuel
Leite Lobo exercera, desde 1922, o cargo de auxiliar-tácnico da Contadoria Central da República, colocou-o em 10 lugar, ficanslo em 20
o bacharel Raul de Vasconcelos, e, em 30, o reclamante.
10. A classificação, assim organizada, foi submetida ao exame
do antigo C. F. S. P. C. e aprovada pelo Senhor Presidente da
República.
II. O antigo C. F. S. P. C., estudando a reclamação que foi
apresentada ao Senhor Presidente da República e, tendo em vista
as bases reguladoras da classificação dos funcionários, por ordem
de antiguidade, e demais informações constantes do processo, focalizou os seguintes pontos:
a) para a classificação dos funcionários, na nova classe, deve
ser mantida a classificação existente em 31 de dezembro de 1936,
aprovada na conformidade do regulamento da repartição:
b) na conformidade do artigo 1 0, 5 15. do decreto 1.178. de 18
de janeiro de 1904, o Ministério da Fazenda sempre mandou com,
tar, na nova classe, a antiguidade do funcionário que vinha, na
classe anterior, percebendo idêntico ordenado; e
c) que essa contagem era feita ~ente quando requerida pelo
interessado e jamais efetuada "ex-officio".
12. Postos em relevo esses pontos, concluiu o .antigo C. F.
S. P. C.:
"Cen , equenternente. o requerente tem toda a razão",
e, opinou, então pela procedência da reclamação, restituindo o processo ao Senhor Presidente da República, que, deferindo a petição, restabeleceu a classificação do requerente no primeiro lugar.
13. Nestas condições, requereu o reclamante ao Senhor ministro da Fazenda o cumprimento da decisão presidencial.
14. Foi a petição er/ .. n . r.r lirfl a ao S. P. E., que,
"cum a de\ida vèLlia e com o intuito de restabelecer a
verdade, que não foi confessada ao C. F. S. P. C., como
deixa transparecer a sua Re'ioltição n. 5.861, só resta concluir que, a prevalecer essa Resolução, a classificação básica
elaborada pela Corniso de Ef i ciência não pode persistir".
15. Diz o S. P. F., aintia. outs
"não é -exata a inf.)rilito prestada ao C. F. S. P. C.,
que a contagem de antiguidade, na nova classe, pelo tempo
de serviço prestado em cargo anterior de idêntico ordenado.
fosso feita ~eine filiando requerida pelo interessado e que
j amais foi efetuada "r-off irra", (o grifo é do parecer.
16. O Ministério da Fazenda, esclarece o S. P. F., mandou

prGeerler ex-officio, à classificação:

a) dos empregados da Contadoria Central da República —
processo 39.886/37, corno prova a ordem 511, de 26 de dezembro de
.1927, da antiga Diretoria do Tesouro Nacional, — fls. 15;
b) dos funcionários da Diretoria do Imposto de Renda, obedecido o critério de antiguidade absoluta, mandado adotar pelo Senhor
Presidente da República no processo 74.305/34 e constante da ordem 119, de 26 de julho de 1935, da antiga Diretoria do Expediente
e do Pessoal — fls. 16;
c) dos antigos oficiais do Tesouro, hoje, oficiais administrativos — classe J — carreira e classe do requerente, conforme evidencia o despacho do Senhor diretor geral, exarado no requerimento de Oter de Mendonça — processo 44.730/34 — retificado.
depois, e em parte, pela decisão ministerial proferida no processo
52.876/36 — fls. 17 e 18;
d) a do próprio requerente, Afrodísio Aloisio da Silva, que não
a requereu, mas o fez, apenas, e em 1936, para pedir a reconsideração do despacho sobre a antiguidade de Otávio Lima Tavares, para,
esclarecer o S. P. F.,
"o fim de ser mantida a sua classificação, justamente
aquela, que lhe tinha sido contada ex-officio".
17. Não se justifica, conclue-se que não se tendo cumprido o
despacho do Senhor diretor geral, f le 12 de setembro de 1934, seja,
por essa omissão, que independeu da vontade dos funcionários
Manuel Leite Lobo e Raul de Vasconcelos, preterido o seu direito à
colocação superior a do requerente na classificação por ordem de
antiguidade.
18. O despacho ministerial, de 1936, salienta o S. P. F., que
alude à colocação, em primeiro lugar, do requerente. não pode ore-
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valecer, para negar a Manuel Leite Lobo e Raul de Vasconcelos, o
direito que lhes garantiu o despacho do Senhor diretor geral, O
qual não estava em discussão.
19. A C. E. F. confessou que, até 31 de dezembro de 11e,
não havia sido organizada a classificação por ordem de antiguidade
dos oficiais do Tesouro, hoje, oficiais administrativos — classe .1.
20. À vista disso, resolveu a C. E. F. organizar a classificacito, de acordo com o critério estabelecido.
21. Se não existia classificação organizada
"e o certo é que não ha documento que a comprove,
afirma o S. P. F., que adianta
"não se compreender como possa ter sido Informado ao
C. F. S. P. C. que o Senhor Afrodisio Aloisio da Silva era
o número um; por ordem de antiguidade, em 31 de dezembro
de 1936".
a. A classificação existente, em 31 de dezembro de 1936, diz
o S. P. F.
"não tem valor porque foi feita, pelo tempo de entránma, sem autorização superior",
e, acrescenta o S. P. F.,
"ainda por ela o Dr. Afrodfsio Aloísio da Silva não figura
no número um da classificação, e sim, no segundo lugar" —
fls. 20.
3. Cinco oficiais do Tesouro apenas, requereram antiguidade
de classe, informa o S. P. F.
24. À vista, disso, o digno Senhor ministro da Fazenda, em
exposição dirigida ao Senhor Presidente da República, antes de
cumprir a respeitável despacho presidencial, proferido na exposição do antigo C. F. S . P. C., ponderou,
"que as informações levadas ao Conselho, sobre o assunto
em lide, não permitiram que Use órgão orientasse diversamente o seu pronunciamento, o que decerto houvera feito se
conhecidos todos os aspectos da questão".
25. Esclarece o ilustre Senhor ministro da Fazenda:
a) que, em 31 de dezembro de 1936, não existia classificação
dos funcionários do Tesouro, por antiguidade;
b) que o decreto 24.036. de 1934, que reformou a administração geral da Fazenda Nacional. não Manés sobre o critério a seguir-se;
c) que, por isso, foi adotada norma consentãnea, que atendesse
aos direitos dos funcionários;
d) que, mesmo na classificação feita, sem ordem superior, o
recorrente não figurava em 1° lugar;
ei. que essa classiticação não homologada pelo autoridade competente, não pode prevalecer para os efeitos das Bases propostas
pelo Conselho e aprovadas pelo Senhor Presidente da República;
isto porque não fora "aprovada na conformidade do regulamento
da repartição" e representava, simplesmente, urna norma ainda
não homologada por despacho da autoridade competente;
f) que a decisão invocada é relativa a "uma reclamação do suplicante contra a contagem de antiguidade do oficial do Tesouro,
bacharel Otávio de Lima Tavares, feita por ordem da Diretoria
Geral da Fazenda;
g) que "acolhendo o pedido, resolvi deferi-lo", para o fim de
restabelecer a situação em que se encontrava o suplicante anteriormente à citada decisão da Diretoria Geral";
não positivah) que "essa situação era presuntivamente,
mente — a de n. 1 na classe";
i) que o que assentou de modo positivo o aludido despacho ministerial foi que o funcionário Otávio de Lima Tavares não podia
contar antiguidade senão da data em que, a pedido, reingressitra,
como oficial do Tesouro, na quadro do 'funcionalismo do Tesouro;
j) que, quanto ao segundo fundemeuto, "houve decerto equivoco na informação prestada ao Conselho, a (ls. 24 e 25 d proceso,
constam amplos esclarecimentos, através dos quais se verifica 0110
a norma era, ao contrário, e de contar-se ex-of(icio a antiguidade
de classe dos funcionários. Haja visto que o próprio recorrentb
Afrodísio Aloísio da Silva teve sua antiguidade contada ex-officio,
de acordo com o mencionado critério adotado, de modo precário,
pela Diretoria Geral da Fazenda, uma vez que jamais a requereu";
k) que o recorrente "reclamou, é certo, contra a contagem da
antiguidade do oficial Lima Tavares, mas não solicitou que 'se considerasse, para efeito de classificação, seu tempo de serviço na categoria; e não o fez porque tinha a certeza de que essa antiguidade
seria apreciada e computada independentemente de pedido";
1) que o "suplicante é, atualmente, o n. 1 da classe, em antiguidade, estando aberta vaga em 'que deverá ser promovido" e, por
isso, submete à assinatura 'presidencial o respectivo deci 'ao.
26. O antigo C. E. S. P. C., apoiado nos - elementos onstantes do processo que lhe foi presente, para estudo e parecer manifestou-se pela procedência da reclamação, aceita pelo Senhor Presidente da República, porque:
a) deve ser mantida a classificação existente em 31 de dezembro de 1936, apurada na conformidade do regulamento da reparti.
ção, e
b) a antiguidade dos funcionários do Ministério da ramuda .era
contada sempre a requerimento do interessado.

a.

Dezembro cie i938

DIÁRIO OFICIAL; Ueeeiío 1)

Terça-feira 10

27. Apreciando-se, agora, esses fundamentos, em face dos novos
esclarecimentos constantes do processo, verifica-se, quanto ao primeiro, isto é,
"dever ser mantida a classificação existente em 31 de
dezembro de 1936, apurada na conformidade do regulamento
da repartição":
a) que, até 31 de dezembro de 1936, não havia sido organizada
a classificação por ordem de antiguidade dos oficiais do Tesouro,
hoje oficiais administrativos — classe J.
b) que, à vista disso, a C. E. F. organizou, de acêrdo com o
critério estabelecido, a referida classificação;
c) que não ha documento que comprove a existência de qualquer classificação, naquela data;
d) que, por isso, não se compreende como ao antigo C. F. S.
P. C. se tenha informado ser o reclamante o n. 1, por ordem do
antiguidade, em 31 de dezembro de 1936;
e) que a relação dos funcionários, por ordem de antiguidade,
não obedeceu a qualquer critério, nem tinha valor, porque se teve
em vista, apenas, o tempo de entráncia, sem autorização e homologação da superior autoridade;
f) que, mesmo assim, nessa relação, que não era uma classificação por ordem de antiguidade, o reclamante não figurava em
primeiro lugar;
g) que o decreto 24.036, de 1934, que reformou a administração
da Fazenda Nacional, não traçou o critério para a contagem de tempo
de serviço;
h) que, por isso, foi adotada norma consentãnea que atendesse
•
aos direitos dos funcionários;
i) que a situação do reclamante era presuntivamente — não positivamente — a do n. 1 da classe;
j) que o despacho ministerial invocado não assegurou nenhum
direito ao recorrente, mas, apreciou a sua situação, apenas, em relação ao funcionário, que teve a sua colocação por êle impugnada;
que nessa reclamação o recorrente não requereu a contagem
de seu tempo de serviço e não o fez porque tinha a certeza de que
a sua antiguidade seria apreciada e contada, independente de pedide, e, finalmente,
1) que o seu pedido foi deferido, apenas, "para o fim de restabelecer a situação em que se encontrava o suplicante anteriormente
á citada decisão da Diretoria Geral".
28. E, em relação ao segundo fundamento da decisão do antigo
C. F. S. ,P. C., isto é, que
"a antiguidade dos funcionários do Ministério da Fazenda era contada sempre a requerimento do interessado",
no processo agora se esclarece:

a) que não é exata a informação de que a contagem de tempo
do classe era feita ~ente quando requerida;
b) que o Minist;rio da Fazenda mandou contar ex-officio o
tempo de serviço dos funcionários da Contadoria Central da República, da Diretoria do Imposto de Renda, dos antigos oficiais do
Tesouro, hoje, oficiais administrativos — classe .1, carreira e classe
do requerente (o grifo é meu) e o tempo de serviço do próprio requerente (o grifo é meu), que não o requereu, e

c) que cinco, apenas, dos atuais oficiais administrativos, classe
J, requereram a contagem do tempo de classe.

29. A questão, posta no pé em que está, é bem diferente da
que foi submetida ao exame do antigo C. F. S. P. C.; ao tempo

do pronunciamento do Conselho não eram conhecidos os informes
agora prestados pelo S. P. F. e os esclarecimentos ora apresentados pelo digno Senhor Ministro da Fazenda.
30. Está, pois, o assunto completamente esclarecido e provado
pelo parecer e-exposição constantes do processo, a que foram anexadas cópias de ordens, decisões e reclamações, que, em 31 de dezembro, não M.a organizada a classificação definitiva por ordem de
antiguidade, de acêrdo com o critério mandado adotar na falta de
disposição regulamentar e que a contagem do tempo era feita cxofficio e não a pedido.
31. Nessa situação, claro é que à C. E. F. competia, dentro do
critério traçado, organizar a classificação por antiguidade, respeitados os direitos dos funcionários, não podendo, portanto, sem cometer injustiça, deixar de ter em consideração, a real situação dos
funcionários integrantes da carreira de oficial administrativo —
classe .1.
32. Pode, nestas condições, ser o processo restituido ao Senhor
Presidente da República, manifestando-se o D. A. S. P. pelo restabelecimento da classificação feita pela C. E. F., fazendo-se na
época própria, nomeada pelo Regulamento, a promoção do recorrente, hoje, n. 1 de sua classe. — Paulo Lyra, diretor da divisão.
Luis Simões Lopes.
• Despacho: Aprovado.
PAMICER

Processo n. 899 — DF/598 — O Sr. ministro da Educação e
Sande solicita no oficio anexo a este Departamento a inclusão do
nome do professor Glicério Rodrigues Filho, que exerce, atualmente,
o cargo de diretor, em comissão, da Escola de Aprendizes Artífices
de São Paulo, na relação nominal do pessoal efetivo daquele Ministério, como professor, padrão G, do Quadro VI, 6° Região (São Paulo
e Mato Grosso), em substituição ao de Maria Aurora Scatolin Pojapi, que vem exerceado, jikterinainente,, ease pargo.,

2id

2. Do Suplemento do "Diário Oficial" de 27 d.o janeiro de 1937,
consta o nome de Glicério Rodrigues Filho como diretor, padrão J,
em comissão (Escola de Aprendizes Artífices), e o do Maria Aurora
Statolin Polari como professor, padrão G, interino.
3. Ocupando Maria Aurora Scatolin Polari, interinamente, um
cargo que possue titular efetivo, não se justifica a inclusão do seu
nome na referida relação nominal, morment eagorr„ na vigência do
decreto-lei n. 618, de 16 de agosto último, que nenhum direito lhe
assiste ao provimento efetivo no cargo (parágrafo Único, art. 30).
4. Em vista do exposto, deve ser feita a alteração solicitada pelo
Sr. ministro da Educação e Saude. — Paulo Lyra, diretor de Divisão.
Despacho: Faça-se a inclusão e comunique-se ao Sr. ministro
da Educação. — Luiz Simões Lopes.
Foi feita a inclusão, conforme se verifica pela publicação no
"Diário Oficial" de 1.9 de novembro de 1938, as fls. 24.095. — M.
Bastos, contabilista.
áRECER

Processo n. 1.0l6 — DF/606 — Arildo Bartolomen Gonçalves
Pereira e outros, aprendizes de artífice, classe B, do Quadro V, Casa
da Moeda, do Ministério da Fazenda, pedem a este Departamento
lhes seja concedido o direito de acesso á carreira de Mecanico da
mesmo quadro, viste possuirem a habilitação exigida no art. 117,
do regulamento da Casa da Moeda, aprovado pelo decreto n. 22.269,
de 28 de dezembro de 1932.
2. A C. E. F., ouvida a respeito, informa que, de acordo com
aquele regulamento, o recrutamento dos oficiais das diversas oficinas da Casa da Moeda, era feito dentre os aprendizes habilitados em
exames prestados perante o diretor, chefes de oficina e um escriturário na qualidade de secretário, e que, para isso. a mnecienada repartição mantinha, como ninda mantem, na forma do art. 117, do
citado regulamento, escolas anexas ás oficinas, de frequência obrigatória.
3. Aos aprendizes considerados habilitados, como o foram os
requerentes, eram expedidos o "Titulo" de habilitação, q ue lhes dava
acesso ao cargo de oficial de 4' classe, hoje incluido nas classes iniciais das diversas carreiras profissionais, que caracterizam as antigas
oficinas.
4. Diz ainda aquela comissão que, tendo sido xetintas as (arreiras profissionais aludidas, e, entre elas, a de mecanico, não poderão os requerentes, bem como os demais aprendizes, ser aproveitados na classe C, inicial dessas carreiras.
5. Sugere, então, que, sendo proveitoso o sistema preconizado
no regulamento da Casa da Moeda, do aprendizado nas próprias oficinas o nas escolas anexas a estas, com a assistência e a orientação dos
-chefes, mestres e contra - mestres, experimentados conhecedores das
peculiaridades dos trabalhos, afetos aos artífices, e, tendo esses servidores, durante longo tempo, adquirido especializações quasi sem
aplicação fora da sua repartição (fabrico de selos, estampilhas, papel-moeda, etc.), — a conveniência de estabelecer-se a exigência do
'Titulo de habilitação", expedido na forma do regulamento aprovado pelo decreto n. 22.269, de 1932, como única prova habil de
capacidade para a função, de que cogita a letra b, da alínea I, do
art. 18, do decreto-lei n. 240, de 4 de fevereiro último, nas futuras
admissões de extranumerários, para as funções de artífices da Casa
da Moeda.
U. Pelo que fica exposto, aos requerentes não pode ser concedido o que pedem, devendo o requerimento ser indeferido.
Quanto á sugestão da C. E. F. sou de parecer que o assunto
seja submetido á apreciação da D. E. — Paulo Lyra, diretor de
Divisão.
Despacho: De acordo. A D. E. — Luiz Simões Lopes
PARECER

Processo n, 1.189 — DF/615 — O diretor do S. P. V. encaminha a este Departamento, de ordem do Si'. ministro da Viação e
Obras Públicas, o processo anexo em que Diamantina Ferreira da
Cunha e outros, escriturários, classe G, do Quadro III (D. G. C.
T.), do Ministério da Viação, pedem ao Sr. Presidente da República
sejam levados a efeito as suas promoções tt carreira de Oficial Administrativo, propostas á C. E. V. pelo D. C. T., em abril último, de vez que possuem o concurso de segunda entrando., aprovado em 16 do fevereiro de 1934, com validade até 1944, em
virtude do art. 14 das Disposições Transitórias da lei n. 284, de 28
de outubro de 1930.
2. O S. P. V. informa que os interessados estão compreendidos nos benefícios do decreto-lei n. 145, de 29 de dezembro de
1937, podendo, por isso, ser aproveitados, em qualquer tempo, na
carreira de Oficial Administrativo, desde que atendam ás Instruções
do extinto C. F. S. P. C., baixadas para a execução do
decreto - lei.
3. O pedido está datado de 17 de agosto último, anterior, portanto, és mencionadas Instruções que foram publicadas no "Diário
Oficial" de 2 de setembro.
4. Como se vil. os interessados, quando fizeram o seu pedido,
não tinham, ainda, conhecimento das provas de habilitação,
das naquelas Instruções, para o ingtesse na elmo inicial da carre ira
de

Oficial Administrativo.
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' 5. Este Departamento, além diso, já se manifestou, por várias
vezes, contrariamente, sobre pedidos de escriturários do Quadro III
l(D. G. C. T.), do Ministério da Viação e Obras Públicas, .iedindo
dispensa das provas mencionadas, para o ingresso na carreira de
Oficial Administrativo, inclusive uma proposta da D. C. T.
e. Nestas condições deve ser o processo restituido ao S. P. V.,
desde que se trate de assunto resolvido pelo D. A. S. P., conforme parecer e despacho publicados no "Diário Oficial". — Paulo
Lura, diretor de Divisão.
Despacho: De acordo. Ao S. P. V. — Luiz Simões Lopes.
PARECER

Proce:so n. 1.303 — DF/601 — Orlando Vieira Magalhães, exescrivão da Coletoria Federal em Guaxupé, Minas Gera:a, foi exonerado desse cargo por decreto de 5 de abril de 1933 e agora requer
ao D. A. S. P. o seu aproveitamento, tendo em vista o despacho
exarado na exposição de motivos D. F. 126, deste Departamento.
2. O peticionário recorreu á Comissão Revisora, e obteve parecer
favoravel, tendo o Sr. Presidente da República mandado o processo
ao Ministério da Fazenda, em 24 de_abril de 1936, para informar, o
qual, até hoje, não foi devolvido, conforme informação prestada pela
Secretaria da Presidência.
3. Nestas condições deve ser oficiado ao Sr. ministro da Fazenda. solicitando-se o processo aludido e os demais jul gados pela
Comissão Revisora. — Paulo Lyra, diretor da Divisão
Despacho: Aprovado. — Luiz Simões Lopes.
PARECER

Processo n. 1.376 — DF/607 — O Sr. ministre da Guerra submeteu ao estudo do DASP o requerimento que lhe dirigiu Maurício
Pires Veiga, foguista-marítimo, classe D, do Quadro III — Serviços
Regionais — do Ministério da Guerra, pedindo transferência para
a classe F, da carreira de Maquinista-Marítimo, do mesmo quadro.
2. A C. E. O. tendo em vista a informação prestada pelo capitão-comandante da Bia./6° G. A. C. e Guarnição de Coimbra,
de vir o requerente exercendo, de ha muito, as funções de maquinista,
manifesta-se favoravel ao pedido, para a classe E, inicial da carreira
pretendida.
3. Sendo o cargo de que é titular o requerente do _padrão D, não
pode a sua pretensão ter deferimento, como propõe a C. E. G. uma
vez que da transferência de aerreira não pode resultar promoção, o
que somente é permitido dentro da respectiva carreira profissional,
como determina o art. 34, da Lei do Reajustamento.
4. Nestas condições, a petição não merece defreimento, devendo o processo ser restituido ao Sr. ministro da Guerra. — Paulo
Lyra, diretor de Divisão.
Despacho: De acordo. Restituo ao Sr. ministro da Guerra. —
Luiz Simões Lopes.

PARECER

Procew•u o. 1.393 — DF/604 — Wilson Bekker de Araujo cia
Costa, oficial administrativo, classe J, do quadro único do Ministério
do Trabalho Indústria o Comércio, pede ao Sr. Presidente da Republica a sua transferência para o Ministério da Fazenda, na mesma
carreira e classe.
2. A C. E. J. e a C. E. F. manifestam-se favoráveis ao atendimento do pedido, que afirmam, está amparado pelo art. 35, da
lei n. 284, de 28 de outubro de 1936.
3. Adianta a C. E. F. que o requerente iniciou., a sua vida
pública como funcionário do Ministério da Fazenda, tendo, ali, se
submetido aos concursos de primeira e segunda entrancias e conclue
opinando no 3entido de ser autorizada a sua transferência para o
Quadro I -- Tesouro Nacional, -- onde existem vagas.
4 Nestas condições, nada ha a opor á transferência; ficando a
expedição do ato subordinada:
a) á existência de vaga;
b) a ir o requerente ocupar, por rodem de antiguidade, o último lugar da classe que vier a pertencer, e,
c) a continuar a preceber, apenas, o seu atual vencimento do
padrão J, isto é, 1:5008000 mensais.
5. Devo acentuar, entretanto, que, no caso, não se aplica o dispositivo legal, invocado acima, mas a jurisprudência firmada no
sentido de, por extensão, admitir-se, tambem para outro Ministério,
a transferência prevista no § 2*. do art. 35, da Lei do Reajustamento.
6. Pode, pois, o pedido ser submetido á apreciação do senhor
Presidente da República. — Paulo Lura, diretor de Divisão.
Despacho: Aprovado. — Luiz Simões Lopes.
PARECER

T.

TN

Dezembro de I98

verno obedeceu sempre o critério de preencher o cargo de secratárid
com a nomeacão do escriturário, e deste com a nomeação de um dos
auxiliares de escrita, como prêmio aos eerviços prestados.
3. A C. E. J. opina pleo indeferimento do pedido, por falta
de apoio legal.
4. O requerente ocupava anteriormente á Lei do Reajustamento
o cargo de escriturário da Escola 15 de Novembro, que passou a integrar a classe G, da carreira de Escriturário do Quadro I. do Ministério da Justiça e Negócios Interiores,
5. O decreto-lei n. 145, de 29 de dezembro de 1937. em seu
art. 1°, § 2°, prescreve que 145 poderão se beneficiar do acesso previsto no art. 1", os funcienários que anteriormente á lei n. 284. de
28 de outubro de 1936, tinham o seu acesso assegurado ao cargo
mais elevado do quadro a que pertenciam, pela legislação então vigente, independente de quaisquer provas, ou quando dependente de
provas, desde que estas tenham sido prestadas at# 30 de outubro
de 1936, observada a condição de que as funções do scargos a que
seriam promovidos fossem análogos ás das carreiras de Oficial Administrativo, Estatístico e Continuo.
6. O regulamento da F:.,cola 15 de Novembro, aprovado pelo
decreto n. -16.037, de 14 do maio de 1923, não prevê o acesso do
requerente. não se enquadrando, portanto, a sua situação no dispositivo citado.
7. Além disso, o cargo de secretário da referida Escola, foi
considerado pela Lei do Reajustamento extinto, quando se vagar.
8. Nestas condições, deve este Departamento manifestar-se contrariamente á pretensão do requerente, de acordo com o parecer da
C. E. J., devolvendo-lhe o proce sso. — Paulo Lura, diretor de
Divisão.
Despacho: De acordo. Á C. E. J. — Luiz Simões Lopes,
PARECER

Processo n. 1.489 — DF/613 — António Luiz Pimenta Bueno,
almoxarife, classe E, do Quadro I —Ministério da Educação, em
requerimento dirigido ao antigo C. 'F. S. P. C., solicitou as vaatagens previstas no § 2°. do decreto n. 21.630, de 14 de julho de
1932.
2. Justificando esse pedido, alegou:
a) contar 33 anos de serviço público federal;
b) ter sido nomeado por decreto de 22 de agosto de 1929, para
o cargo de Intendente da Inspetoria de Águas e Esgotos, .com os
vencimentos mensais de 1:8008000;
c) por força do decreto n. 21.630 de 1932. haver ocupado o
cargo de Almoxarife com os vencimentos de 1:0008000 sendo-lhe
assegurada a respectiva diferença:
d) com a vigência da lei n. 284, de 1936 haver sido classificado
-no padrão E. daquela carreira, com o vencimento de 1:9008000, e,
e) embora, recebendo a diferença de vencimentos resultante da
Incorporação do abono provisósio, da lei n. 183, sente-se prejudicado na sua classificação.
3. Apreciando essa reclamação, assim se pronuncia a C. E. E.:
"Não assiste razão ao requerente. Seu vencimento era
de 1:8008000; foi reajustado para 1:9008000."
4. Por decreto de 2 de março de 1929, foi c requerente nomeado para o cargo de Intendente da referida Inspetoria de Águas,
com o vencimento mensal de 1:8008000.
5. Em virtude, porém, do decreto n. 21.630, de 14 de julho de
1932 passou a ocupar o cargo de Almoxarife, com o vencimento de
1:6008000.
6. Pelo § 2°, do art. 6°. desse mesmo decreto, ficou, no entanto,
estabelecido, que,
"os cargos do recebimento, guarda e entrega dos materiais
destinados aos diferentes serviços da Inspetoria serão exercidos. por um almoxarife, que ficará diretamente subordinado
ao engenheiro chefe da Secção Materiais e Transporte. O almoxarife perceberá os vencimentos anuais de 19:2008000, ficando, porém, mentidas, para o atual intendente, que deverá
ser aproveitado naquele cargo os mesmos vencimentos
o de ene
já se acha em gozo."
7. Com a vigência da lei n. 183, de 1936, foi o vencimento do
requerente, que era de 1:8008000, aumentado para 2:1008000.
8. Em consequência, porém, da lei n, 284, passou á denominação
de Almoxarife, classe R, com os vencimentos de 1:9008000, ficandolhe, entretanto, assegurada, pelo art. 3°, das Disposições Transitórias, dessa mesma lei, a diferença de vencimento resu.tante da incorporação daquele abono.
9. Em face do exposto, não se justifica a pretensão do requerente, que não pode ser atendido. — Paulo Lira, diretor de Divisão.
Despacho: Indeferido, á vista do parecer. — Luiz Simões Lopes.

Processo n. 1.423 — DF/617 — Álvaro Narciso Mendes, escriLarário, classe G, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, pede,
• pARECER
em requerimento :hr:giln á fl. E. J., tme, por equidade, .ejn o seu
nome incluioo coic,:sa de %,. .lasse a Ser2111 /Eme:ida:1)s
Processo ri. 1.544 — -DF/620 — Galilou Oufoni, agente de Es..
pelo decre1.e-i.' n. !';,„ tie z9 de dezernNY: de 1937, para efeito de trada de Forro, classe O, do Quadro 11 — Estrada de Ferro Cenaproveitamento da carreira de Oficial Adiai:lati-ativo.
trai do Brasil — do Ministério da , Viação e Obras Públicas. em carta
2. 'Alega o requerente que conquanto o regulamento da Esoola dirigida ao Presidente deste Departamento, pede ine:u s na do seu
15 de Novembro seja omisso na
r-frente ás promoções. o Go- nome nas futuras promoções é claese
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2. O pedido. além de estar compreendido na proibição do ar.
Ligo 67, do Regulamento de Promoções aprovado pelo decreto-lei neialei.° 2.290, de 28 de janeiro deste ano, não tem razão de ser
porque:
a) não foi ainda publicada a respectiva antiguidade de classe;
b) segundo consta da mencionada antiguidade, já apreciada por
esta D. F. e submetida á aprovação do Sr. Presidente da República,
o reclamante teve o 371' lugar, estando, portanto, fora dos dois
terços de sua classe, que é composta de 400 funcionários. — Paulo
Lira, diretor de Divisão.
Despacho: De ordem. Arquive-se. — Paulo Lyra.
PARECER

Processo n. 1.508 — DF/614 — O diretor da E. F. ti. is., em
odeio n. 88.303/38, solicita a este Departamento a retificação do

nome do escriturário da classe E, daquela Estrada, Otávio Fernandes Godo(redo, que foi publicado como sendo Otávio Fernandes Goaofredo.

2. A solicitação foi atendida com a retificação feita no "Diário
Oficial" de 25 do corrente, página 23.637, primeira coluna. In (ine.
3. Convem acentuar, porém, que a retificação solicitada não,foi
feita no "Diário Oficial" de 8 de setembro de 1937, em que outras
foram publicadas, referentes á classificação de antiguidade dos
ocupantes daquela carreira, resultantes da conferência e revisão pracedidas nesta D. F., porque consta dos mapas enviados pela própria
'estrada, o nome do funcionário, como foi publicado, pela primeira
vez. — Paulo Lira, diretor de Divisão.
Despacho: Arquive-se. — Luiz Simões Lopes.
PARECER

Processo n. 1.717 — Dl?/605 — Guajará Pereira Paiva, escriturário, classe F, do Quadro VI — Justiça do Distrito Federal, —
do ministério da Justiça e Negócios Interiores, pede, em requerimento dirigido ao Sr. Presidente deste Departamento, a sua trensferencia, nos termos do § 2° do art. 35, da lei n. 284, de 28 de outubro de 1936, para o Quadro III — Recebedorias Federais, do Ministerio da Fazenda.
2. A C. E. J. é de parecer que não tendo o peticionário esclarecido a carreira para que pretende ser transferido, deverá requerer
novamente, de acordo com a lei.
3. Não procede a argumentação apresentada pela C. E. J.
1. Embora não declare, textualmente, o requerente a carreira
para que deseja ser transferido, os termos da petição deixam 1'em
.
clara a sua pretensão.
5. Se desejasse o requerente ser transferido para carreira aiferente da que pertence, o disposlitvo legal a ser invocado seria o
art. 35 da Lei do Reajustamento, e . não o citado na petição, que cogita da transferência de quadro em carreira da mesma denominação,
dentro de cada Ministério e que, por extensão, tem sido, lambem,
aplicedo á outros Ministérios.
e. Nada ha a opor, portanto, 1 transferência requerida, para a
ilit'5111 n1 carreira e classe do Quadro III Recebedorias Federais, —
do Mini etério da Fazenda, ficando, porém, a expedição do ato subordinada:
a) á existencia de numerário, para preenchimento de cargo
rego:
lk) ir o interessado ocupar, por antiguidade, o último lugar da
elase que vier a pertencer; e
e) continuar a perceber o seu atual vencimento do padrão F,
isto é. 700000 mensais.
7. Pode, pois, ser o processo submetido á apreciaçnã do senhor
Presidente i/a República. — Paulo Lyra, diretor de Divisão.
Despacho: De acordo. — Luis Simões Lopes.
PAREcEit

Proceeso n. 1.781 — DF/602 — Máximo Gomes, guarda aduaneiro, classe G do Quadro VIII, Alfândegas, do Ministério da Fazenda, pede ao Sr. Presidente da República transferência para a
classe G da carreira de escriturário, de qualquer quadro do mesmo
Ministério.
2. O S. P. F. é de parecer que o pedido não pode ser alondidie
de vez que a classe pretendida passue excedentes em qualquer dos
quadros.
Q. A C. E. F., esclarecendo que o Quadro II — Tribunal de
Contas -é o único em que aquela classe não possue excedentes.
opina pela autorização para esse quadro.
4. O pedido está amparado pelo art. 35 da lei n. 284, de 28 de
outubro de 1936.
5. Estando o interessado habilitado em concurso de 1' entremeia de Fazenda, em que obteve o 29° lugar, conforme informa o S.
P. F., poderá ser dispensado -das provas de habilitação exigidas no
referido art. 35, de vez que este Departamento já se manifestou
nesse sentido, em transferências do marinheiros, protocolistas e dactilógrafos, para a carreira de Escriturário.
6. 'Esta Ilivisão . nada tem a opor à transferência requerida, subordinando-se, porém, o ato:
à extinção dos 'cargos escedentes da classe G dos Quadros'
do Miristerio da' Fazenda, exceto-o Quede° 11 — Tribunal de Contas
em que há excedentes. e..
. .
•
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2', à classificação do interessado, por ordem da antiguidade, nó
último lugar da classe que vier a pertenc er, continuando a perceber,
apenas, os seus atuais vencimentos, correspondentes ao padrão G,
Isto é, 9003000, mensais.
7. Nestas condições, pode o pedido ser submetido à considera-i
ção do Sr. Presidente da República. — Paulo Lira, diretor de Dl-

visão.

Despacho: Aprovado. — Luiz

Simões Lopes

PARECER

Processo n. 1.608 — DF/619 — O Sr. Presidente da República
submeteu ao exame do D. A. S. P. um requerimento, em que AI.
cesta Miranda Fragoso solicita seja ouvido este Departamento, quanto à petição, que tomou na Secretaria da Presidéncia o n. 17.532 e
no Protocolo o n. 1.567.
2. A esse requerimento foi anexada a petição a que o mesmo
se refere.
3. Por esse processo verifica-se que o peticionário era operk.
rio de 4 a classe (impressor-tipógrafo) da Estrada de Ferro Central'
do Brasil, em disponibilidade, foi aproveitado e, por não ter tomado
posse, foi exonerado da disponibilidade.
4. Alega o mesmo que, em tempo útil, isto é, dentro do prazo
legal para a posse, pediu melhoria de aproveitamento, entretanto, só
tres anos mais tarde o Sr. Presidente ela República despachou esse
pedido, nos seguintes termos:
eieproveite-ee em cargo equivalente, quando houver opor-,
tunidade. Não convém abrir precedente, fazendo voltar à disponibilidade que a perdeu., por não ter assumido o cargo para
o qual foi nomeado."
5. Assim sendo, por não estar o requerente em disponibilidade,
nem haver recorrido à Comissão Revisora, não esta incluído entre e
número dos funcionários afastados que possam ser aproveitados.
6. Dos dados constantes do presente processo, não se pode julgar da situação do requerente, motivo por que deve ser encaminhado
ao S. P. V., para que se esclareça a sua situação. — Paulo Lera,
diretor de Divisão.
Despacho: Aprovado. — Luiz Simões Lopes.
PAIIMCF11

Processo n. 1.838 — Dlei6u0 — José Batista de Lorena, cioutildor, classe J do Quadro I, Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, em requerimento dirigido ao Sr. presidente deste Departamento, pede transferència pai a ela.Fo ‘Iêntica da carreira de Oficial
Administrativo do mesmo Quadro.
2. A C. E. F., tendo em vista os esclarecimentos prestados
pelo S. P. F., de estar o requerente habilitado em concurso de
2* entrei-l eia de Fazenda, opina pelo atendimento do pedido, indepenciente das provas de habilitação determinadas pelo art. 35 da lei
n. 284. de 28 de outubro de 1936, conforme tem sido decidido em
caso semelhantes.
3. Nada há a opor à transferência, ficando, porém, a expedição
do ato subordinado:
a) à existência de vaga;
b) a ir o requerente ocupar, por ordem de antiguidade, o último lugar da classe a que vier pertencer, e,
c) continuar a perceber o seu atual vencimento do padrão J,
isto é, 1:500$000, n-.ensais.
4. Pode, pois, o pedido ser submetido à apreciação do Sr. Presidente da República. — Paulo Lura, diretor do Divisão.
Despacho: De acordo. — Luis Simões Lopes.
PARECEit

Procc:sio ti. 1 .02 .1 — DF/610 — Eduardo Ferreira Flores coa.
tabilista, classe G do Quadro I do M. E. E., em requerimento
to' dirigido ao antigo G. F. S. P. G., pede sua promoção a "guarda-livres
do Serviço de Águas e Esgotos do Distrito Federal", alegando que e
mesmo foi aposentado e que a resolução do Conselho, alvitrando sue'
supressão da carreira de Contabilista do M. F., e criando as de
Cqntador, e Guarda-livros, vem lhe aproveitar, na promoção que pretende. dentro da Repartição.
Alega, ainda, que o guarda-livros aposentado percebia vencimento do padrão J. ficando o peticionário prejudicado em 600000
mensais e estacionado na classe em que se acha, si não fór promovido na vaga dada.
3. Os pareceres dos orgãos competentes do M. E. S. julgam
improcedente a reclamação, opinando o diretor do S. P. E. em aplicar ao reclamante o art. 67 do Regulamento de Promoções.
4• É realmente lamentavel que, depois de mais de dois anos da
execução da lei n. 284, funcionários existam que o desconheçam e a

estrutura da sua própria carreira.
5. O funcionário que se aposentou, embora prestando seus ser-

viços no S. A. E. D. F. (antiga S. A. E.), não ocupava cargo pertencente à Repartição, e, sim, à carreira de Contabilista, classe
6. As promoções, depois do Reajustamento, são feitas de elap
a classe. den $ re fla mesma carreira.

7. O peticionário exerce cargo dentro de uma carreira que atinge
classe K, não sendo, portanto, ocupante de cargo estanque, sem
acesso.
8. Nestas condições, deve ser indeferida a petição. — Paulo
Mra, diretor de Divisão.
1.Despacho: Indeferido, à vista do parecer. — Luiz Simões Lopes.
PARECER

Processo n. 2.057 — DF/609 — Palmira Santos, escriturária,
;alasse G do Quadro I do Ministério da Educação e Saude, ex-protoconsta da Diretoria da Defesa Sanitária, pediu, em fevereiro do ano
findo, equiparação de classificação ao seu colega da Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro, incluido nas tabelas anexas à lei n. 284,
de 28 de outubro de 1936, como oficial administrativo, classe I.
2. A pretensão foi apreciada pelo extinto G. F. S. P. C., que
Lesolveu declará-la improcedente:
"por ter a classificação da requerente, como escriturário, obedecido ao principio geral de formação de carreiras profissionais para os funcionários civis federais, estabelecido no artigo 1° da lei n. 284, por resultar a sua inclusão na classe G da
situação anterior ao reajustamento e, finalmente, por que os
seus vencimentos anteriores, acrescidos do abono provisório,
foram melhorados pela lei n. 284."
3.
Não se conformando com essa resolução, recorre a interca,
lada para o Sr. Presidente da República, dizendo:
"que o seu direito não foi devidamente apreciado, nem tão
pouco aplicado."
4. Não procede a afirmativa.
5. Como esta esclarecido, exercia a requerente o cargo de projorolista da Diretoria de Defesa Sanitária, com a gratificação mensal, fixa, de 6503000, acrescida de 240000 de abono provisório, enquanto que o seu colega da Faculdade de Medicina tinha o vencipienta mensal, total, de 1:1802000.
G. A inclusão da requerente na classe G da carreira de EscriWrario do Quadro I do Ministério da Educação não feriu, de qualquer modo, o seu direito, por isso que o simples fato de serem idênticas as funções dos dois cargos não justificava, como não justifica, a
equiparação de vencimentos, à vista do disposto no art. 5°, capitulo I, da lei n. 284, de 28 de outubro de 1936.
7. O pedido em estudo tem pareceres contrários do S. P. E.
e da C. E. E., e nenhuma argumentação oferecida capaz de modificar, a resolução recorrida, que deverá ser mantida, por seus fundaNestas condições, deve o processo ser restituido ao Sr. ministro da Educação, manifestando-se este Departamento contrário
ao deferimento da petição. — Paulo Lira, diretor de Divisão.
e
Despacho: De acordo. Restituo ao Sr. ministro da
— Luiz Simões

Lopes.

PARECER

Processo a. 2.067 — DF/612 — Francisco Amalha Grijó Filho

O outros, escriturários da classe G do Quadro XXVIII do Ministério
da Viação (Diretoria Regional do Espirito Santo), na petição dirigida
po D. A. S. P., pleiteiam que
"lhes seja facultado o direito da nomeação para oficial administrativo da classe H, sem a obrigação de quaisquer provas,
por meio de urna interpretação de justiça serena no seu julgamento e alevantada nos seus propósitos."
2. Alegam os interessados que, à época do Reajustamento, tiiam assegurado o direito de promoção a chefe de secção; por força
da lei n. 284, de 1936, ficaram no mesmo pé de Igualdade dos antigos
auxiliares de ia classe, os quais não gozavam das prerrogativas de
funcionários de 2' entrancia; já tendo sido promovidos por meio do
um concurso, que já produziu os seus efeitos, não lhes atinge a exigência de prestação de novas provas, pois o § I' do art. 1' do decreton. 145, de 29 de dezembro de 1937, lhes confirma o direito de noação; si fosse admissivel o critério de um novo concurso, os auxiliares de 1" da Diretoria Geral e das Diretorias Regionais
Especiais ficariam em uma situação de privilégio, enquanto os peteihionários estariam prejudicados nos seus direitos; não lhes atinge
"o disposto no art. I do decreto-lei a. 636, de 1938, e no § 4° do artigo I° do decreto-lei n. 145, de 1937, pois a lei não retroage e há
sant direito adquirido pelos interessados, todos funcionários de 2' euInda; é evidente,
"diante da doutrina e da jurisprudência, o que seja o direito
adquirido e, por esses fundamentos, pedem os signatários seja
dada por esse digno Departamento, à eeP5ete, a interpretação de justiça que pleiteiam, pois, se lhes afigura legal a
prestação de novo canoura° ou de quaisquer outras provas, só
para aqueles que ainda não tenham sido atingidaz coroo funentriincia, de vez que o critério do concurso
cionários de
é expressamente para colocação do funcionário nas entrâncias
(rue venham corresponder às olasses atuais, e não para os suplicantes, que já se encontram integradora na 2' entrando.,
que lhes assegura a promoção ou nomeação para cargo correepondente ao si, chefe de SeeiQão nas Diretoriaa de ir clame."

r
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3. Preliminarmente, convém esclarecer que a classificação dos
peticionários, como a de seus colegas das seis demais Diretorias de
2' classe, decorreu da situação e vantagens que percebiam à época
em que foram organizadas as tabelas da Lei do Reajustamento.
4. Os requerentes, como todo aquele que, classificado, como Escriturário, tinha, anteriormente à lei n. 284, de 28 de outubro de
1936, seu acesso assegurado, tiveram a sua situação definida no decreto-lei n. 145, de 1937, cujas instruções, aprovadas pelo Sr. Presidente da República, determinam a realização de uma prova, sem
carater eliminatório, para ingresso na clase inicial da carreira de
Oficial Administrativo.
5. É uma resolução coerente com o espirito da Lei do Reajustamento e que oferece, desse modo, um tratamento geral, na prova de
seleção instituída.
6. Aliás, na D. R. do Espirito Santo, a promoção ao antigo posto
de chefe de secção era feita por merecimento, o que já não acontece,
quando a chefia, constitue, apenas, a função qualificada.
7. Classificados, como escriturários, não há justificativa para
as prerrogativas que os interessados reclamam no terreno de igualdade dos direitos, de vez que todos integram a mesma carreira, não
se podendo, portanto, estabelecer distinções que a lei vigente não fez.
8. Não se lhes aplica, por outro ado, o decreto-lei n. 636, que citam e referente aos concursos de 1' entrancia, assim como não é
procedente a alegação de direito adquirido, quando se tratava de uma
mora - cspectativa de promoção, espectativa que está de pé em relação
à nomeação que será feita, na conformidade do decreto-lei n. 145,
de 1937, por isso que o Governo não suprimiu o cargo.
9. Em face do exposto, o pedido não pode merecer deferimeato.
— Paulo Lira, diretor de Divisão.
Despacho: Indeferido. — Luiz Simões LopPs.
PARECCV

Processo n. 2.141 — D11611 — André Lana Orti 7., servente,
classe "C", do quadro I, do M. E. S., em requerim.enta dirigido à
C. E. E., solicita une a contagem de sua antiguidade, no cargo
anterior ao reajustamento, retroaja a 1924, ano em que foi promovido a telefonista do Hospital São Sebastião, por isso q ue, a
data que a C. E. E. tomou por base — 1931 — repiiesentr, apenas, a mudarça da antiga denominação de telefonista em correio.
2. O S. P. E. e a C. E. E. opinam contrariamente ao pedido, alegando que a antiguidade do requerente só poderia ter sido
apuarada come fot . a contar da investidura dc mesmo no novo
cargo.
3. 'Tendo sido o requerente nomeado correio, em 1931, por ter
sido extinto o cargo que, anteriormente exercia, está certa a contagem de sua antiguidade.
4. festa conformidade é improcedente a reCianinão, não podendo, 1 o deferida a petição.
Deve o processo ser restituido ao Sr. ministro da Educação o
Saúde. — Paulo Lura; diretor de Divisão.
Despacho: De acordo. Restituo ao Sr. ministro da Educação
e Saúde. — Luiz Simões Lopes.
bAREC"

Processo n. 2.205 — DEI599 — "Classificação, por ordem de
antiguidade, dos funcionários que integram às carreiras de Carteiro e Escriturário, do quadro XXIII, de M. V. O. P." -- Pode
ser submetida a aprovação do Sr. Presidente da República a classificação, por ordem de antiguidade, dos funcionários que integram
às carreiras de Carteiro (classes "E", "D", "C", "B"1 e de Escriturário (classes "G" i-F", vaga); "E", "D", do quadro XXIII — D.
R. R. G. do Sul, do Ministério da Viação e Obras Públicas. —
Paulo Lura, diretor de Divisão.
Despacho: De acordo. — Luiz Simões Lopes.
PARECE".

Processo a. 2.238 — DFI621 — "Classificação, por ordem de
antiguidade, dos funcionários que integram às carreiras de Agente e Ajudante de Agente, do quadro XXVII, do M. V. O. P. —
Pode ser submetida à aprovação do Sr. Presidente- da República
a classificação, por ordem de antiguidade, dos funcionários que integram às carreiras de Agente (classe "E") e de Ajudante de Agente (classe "D"), do quadro XXVII — Diretoria Regional de Alagoas — do Ministério da Viação e Obras Públicas. — Paulo Lira.
diretor de Divisão.
Despacho; De acordo. — Luiz Simões Lopes.
PARECER

Processo n. 2.151 — DFI608 — Higino Carneiro Rodrigues
Campeio, funcionário da classe "C", do quadro único, do Ministério da Agricultura, em requerimento dirigido ao Sr. presidente
deste departamento, alegando estar habilitado em concurso para
provimento de lugares de guarda aduaneiro, pede transerência
para essa carreira, do quadro VIII — Alfandegas, do Ministério da
Fazenda, de acordo com o art. 35, da lei n. 284, de 28 de outubro 4e 1936.
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2. O requerente é funcionário da classe "C" e o carreira de
Guarda Aduaneiro, de quadro VIII — Alfandegas — do Ministério
da Fazenda, tem Ideie na classe D.
3. Embora possua o requerente o concurso que o habilita a
exercer as funções do cargo que pretende, o seu pedido não pode
ter deferimeno, desde que da transferência de carreira não pode
resultar promoção, o que, de acordo com o art. 34, da Lei de Reajustamento, somente é permitido dentro da respectiva carreira
profissional.
Nstas condições, a petição deve ser indeferida, podendo o peticionário, se o entender, requerer ao Sr. ministro da Fazenda a
sua nomeação para o cargo que pretende. — Paulo Um, diretor de
Divisão.
Despacho: De reordo. — Luá Simões Lopes.

Dezembro 'de 103S 2517à

A Diretoria da Imprens3 Nacional, de acordo com a legislação Ma
vigor, só registrará assinageras dos orgãos oficiais, para o exercido
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao periodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas repartições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfendeoaa,
Mesas de Rendas • Coletorias.
Aos funcionários públicos federais, estadeais e municipais é fae
canado pagar to custo da assinatura, computado já o desconto de
20 9e, a que têm direito, em duas prestadios semestrais de 283000.

PARECER

Processo n. 2.215 — DFI597 — António Berreiros, protocolista„,
classe "G", do (madre I — Tesouro Nacional — do Ministério da
Fazenda, em requerireepto dirigido ao Sr. Presidente da República, pede transferência para classe idêntica da carreira de Escriturário de qualquer dos quadros do mesmo ministério, independente da prestação de outras provas, visto estar liab :1 ;tado em concurso que prestou para agente fiscal do imposto de censumo.
2. O pedido encontra apóio no art. 35, da Lei do Reajustamento e a C. E. F. entende que o concurso prestado pelo requerente pode suprir as provas determinadas pelo dispositivo legal
citado.
3. Nada há a opor à transferência requerida, para qualquer
dos quadros do Ministério da Fazenda, ficando a expedição do ato
subordinada:
ai a existência de vaga;
b) a ir o requerente ocupar, por ordem de antiguidade, o último lugar da classe e,
e) a continuar a perceber os seus atuais vencimentos do padrão
"G", isto é, 90090 runsAis.
4. Encaminho o processo à D. S., afim de que se• dign3 emitir o seu parecer, sobre se pode o requerente, com o °encimo que
possue, ser dispensado das provas de habilitação. — Paulo Lera,
diretor de Divisão.

Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento
Processo n. 1.782 — Joaquim Brás Ribeiro, julgado habilitado pela banca examinadora do concurso para técnico de Educação
do quadro I do Ministério da Educação e Saúde. recem-realizado,
pede revisão da nota conferida aos seus títulos uma vez que a aludida banca, então em funcionamento, se recusou a aceitar a obra
de sua autoria — Estética da Lingua Portuguesa —
alegando o peticionário tratar-se de trabalho que data de 1937 e se
enquadra nos titules relativos a obras de divulgação cultural (refere-se aos títulos mencionados no n. 1, do grupo "C', do artigo
13* das instruções especiais para o concurso que prestou).
A obra em celeste° é de fato de 1937, quando foi apresentada
it Academia Itrasilefra de Letras.
Acontece, porém, que o requerente não a juntou aos seus títulos, quendo se inscreveu ao concurso. Recentemente, quando se
erelizava a última sessão da banca examinadora para julgamento
dos títulos dos tende:tetos, o Dr. Brás Ribeiro entregou ao Dr. Maneei Berestrom Lourenço Filho, da dita banca, um exemplar da
obra em apreçe solicitando oralmente, fosse julgada. O aludido
examinador — informa-me ele próprio — levou-a à banca, que
Se recuem' considere-1re não só porque vinha desacompanhada de
qualquer petição como porque o prazo de entrega de documentos
se fineléra muinio antes.
it de observar que a "Estática da Lingue Portuguesa" não fóra
levada à Academia impressa; a impressão só recentemente se ultimou, ao que preS111r0.
it zie observar, ainda, que o Dr. Brás Ribeiro, em outro te.:
cpierimento (entrado em 7 . do corrente), pedindo a ululação do
conciliem, estriba sua argumentação, entre outras alegaçnes, na de
que foram entregues "documentos fora dos prazos dos editais".
Acresce que o trabalho em causa não se deve enquadrar, dado
o assumis versado, en. nenhum dos grupos mencionados no artigo
8' das instruções reguladoras do concurso. O grupe A se refere,
de fato, "a atividades docentes" e o grupo B "a atividades em cargos de administrarão de educação e ensino, com responsebilidades
ténias". O grupo C, conquanto se refira a "trabalhos publicados"
e mencione, na respectiva minudenciação "obras de divulgaeão",
reetringe tais trabereos aos que versem "assuntos escolares ou de
educação em geral" o que, parece-me, não é o caso.
Opino, pois, pelo indeferimento da petição.
A consideração do Sr. presidente deste departamento.
Divisão de Seleção p Aperfeiçoamento do Departamento Administrative do Serviço Público, em 29 de novembro de 1938. —
Mario de Brito. — Indeferido, a vista do parecer. — Em 7 de dezembro de 1938. — Luiz Simões Lopes.

SECRETARIAS DE ESTADO
Ministério da Justiça e Negócios Interiores
Comissão de Permanência de Estrangeirot
DESPACHOS PROFERIDOS EM REUNIÃO DE 18 DE NOVEMBRO DE

1998

Iceir Pejsach Frajberg, Nilópolis, Estado do Rio. — Junte atestados de ocupação licita, assinados por firmas comerciais devidamente registrados ne D. N. I. C.
Joaquim Ribeiro Moreira de Carvalho, Distrito Federal.—Junte
atestados de firmas comerciais inscritas no Registro do Comércio.
João Anastácio Papazoglou, São Paulo. — Junte certidão da
Ordem Política e Social.
Habib Sahib, Corumbá, Mato Grosso. — Junte os passaportes e
reconheça as firmas nos documentos juntos.
Mahamoud Ibrahim, Corumbá, Mato Grosso. — Junte o passaporte.
Artur Plácio Arrieta, Porto Alegre, Rio Grande do Sul.— Aguarde a organização do Serviço de Registro de Estrangeiros para se
apresentar cportunamente.
Francisco Mordente, Araguari, Minas Gerais. — Aguarde a
ganização do Serviço de Registro de Estrangeiros para se apresentar oportunamente.
António Calvi, Aquidauana, Mater Grosso. — Aguarde a organização do Serviço de Registro de Estrangeiros para se apresentar
oportunamente.
Serafim Farnecchio, Belo Horizonte, Minas Gerais. — Aguarde
a organização do Serviço de Registro de Estrangeiros para se apresentar oportunamente.
Manuel da Costa Quintas, Ewbank da Câmara, Estado- de Minas
Gerais. — Aguarde a organização do Serviço de Registro de Estrangeiros para se apresentar oportunamente.
Redor Gamarra, Corumbá, Mato Grosso. — Junte certidão referente à entrada no território nacional.
Joaquim Pule) dos Santos, Distrito Federal. — Junte a individual dactiloscópica.
Leoncjusz Zdanowski, Rio Grande, Rio Grande do Sul.— Junte
individual dactiloscópica e atestados de vacina anti-variológiea o de
saúde.
Kapitanieo Mitrofan, Rio Grande, Rio Grande do Sul.— Junte
individual dactiloscópica e atestados de saúde e de vacina anti-vae
riólica.
Francisco Bernardino Pereira, Belém, Pará. — Junte passaporte.
Walter Albrecht Leoni, São Paulo. — Junte certidão referente •
à entrada no teeritório nacional, no corrente ano.
Ryzak Nikifor, Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul. -ma
Junte individual dactiloscópica.
Bazyli Marczuk, Rio Grande, Rio Grande do Sul. — Junto a individual dactiloscópica.
Jacob Rat hinan, Espirito Santo do Pinhal, São Paulo. — Aguarde a organização do Serviço de Estrangeiros para se apresentar
oportunamente.
António Bernardo, Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. ,
Aguarde a org anização do Serviço de Registro de Estrangeiros, para:
se apresentar oportunamente.
Werner Stefan Schweitzer, São Paulo. — Junte o passaporte.
Augusto Nogueira, Distrito Federal. — Junte Q passaporte.
Abelardo Peleteiro Palmeiro, Distrito Federal. — Junte o passaporte.
Jaime Scheinkman, São Paulo. — Junte certidão de desembarque.
Carlos Woebeken, Distrito Federal. — Junte individual daetiloseópica.
Aron Perwiri, São Paulo. — Junte certidão relativa à entrada
no território nacienst.
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Carlos da Costa -Magalhães, Distrito Federal. — Junte atestado
de dom firmas registradas no Departamento Nacional de Indústria e
Comércio do Ministério do Trabalho.
Zisel Foajberg, Nilópolis, Estado do Rio. — Junte atestado de
firmas comerciais registradas na Secção de Comércio do Ministério
oo Trabalho, certidão da Ordem Social e Política e certidão relativa
à sua entrada no território nacional.
Josef Unger, Imbituba, Santa Catarina. — Junte individual doce
tiloseópice.
Solido Tagawa, São Paulo. — Aguarde a organização do Serviço
de Registro de Estrangeiros para se apresentar oportunameutc.
Ernest Adolf Kauffmann, Distrito Federal.— Complete os selos
do documento; apresente atestado de vacina e da saúde; prove
ocupação lícita ou depósito, em dinheiro, no Banco do Brasil.
DESPACHOS PROFEIUDOS ii.t SESSÃO Da

30 DE NOVEMBRO DE 1938

Michal Ajzyk Zingier, Distrito Federal. — Junte prova do
ocupação licita, fornecida por dois comerciantes registrados no D.
N. I. C.
João Ferreira, Distrito Federal. — Junte atestado de • boa conduta.
José Martins de Paiva, Distrito Federal. — Junte prova de
ocupação licita e da categoria em que foi classificado no porto de
embarque.
Augusta Bergel, Distrito Federal. — Junte atestados de vacina
anti-variólica de que não sofre de moléstia infeeto-contagioaa e
de boa conduta.
Antonio Mendes de Almeida, Distrito Federal. — Junte certidão
de registro, das firmaa que abonaram sua conduta, no D. N. I. C.
Américo Antônio, Distrito Federal. — Junte certidões passadas
pelo Departamento Nacional de Indústria e Comércio, das firmas que
abonaram a conduta do requerente.
Alvina Buxbaum, Rio Grande do Sul. — Reconheça a firma da
petição inicial.
Antônio Basílio de Lacerda Pinto, Distrito Federal. — Junte
certidão passada pelo Departamento Nacional da Indústria e Comércio, das firmas que abonaram a conduta do requerente.
Albino Pires, Distrito Federal.-- Junte atestado de que não
sofre de moléstia infecto-contagiosa.
César Marques, Distrito Federal. — Junte: troa fotografias,
atestados de vacina e de que não sofre de moléstia infecto-contagiosa,
e certidão passada pelo Departamento de Indústria e Comércio, das
firmas que abonaram a conduta do requerente.
Wilhelm Block, Paraná. — Junte passaporte.
Virgil Frank Smith, Geará. — Satisfaça as exigências do sido
nos seguintes documentos: passaporte, individual dactiloscópica e
documento fornecido pelo Consulado Norte Americano.
Manuel Fernandes Oliveira, ,Estado de São Paulo.-- Junte atestado de vacina anti-variólica e complete as exigências do sêlo, nos
seguintes documentos: passaporte, individual dactiloscápica e documento em idioma espanhol.
Josefine Gerstl, Distrito Federal. — Junte prova de ocupação
lícita e atestados de que não sofre de moléstia Infecto-contagiosa, de
boa conduta e de vacina anti-variblica.
Stefan Gerstl, Distrito Federal. — Junte prova de ocupação
lícita e atestados, de que não sofre de moléstia infecto-contagiosa e
de boa conduta.
Gaspar Elisio de Sousa Rontes, Distrito Federal.
Junte ires
fotografias e atestado de boa conduta.
Adriano da Costa Rocho, Distrito Federal. — Junte atestado de
ocupaoâ) licita, passado por dois comerciantes registrados no N.
I. C.
Albano Fernandes, Distrito Federal. — Junte prova de ocupação
lícita; atestados de que não sofre de moléstia infecto-contagiosa, de
Macina anti-variólica e de boa conduta; e prove a categoria em que
qed classificado no porto de embarque.
Miguel Sadit, Pará. — Complete os documentos juntando prova
de sua entrada no território nacional, satisfazendo Ha petição inicial
os requisitos exigidos pelo item n. 1 do edital publicado no D. O.
em 30 de julho de 1938, e satisfazendo as exigências do :Oto, eni
vários oocumentos.
Américo Segundo Proto, Rio Grande do Sul. — Junte a indivineva
dual dactiloscópica.
Josek Mandei, Distrito Federal. — Junte atestado de dois comer.'
Mantes registrados no D. N. I. C.
Chaim Rubinsztajn, Distrito Federal. — Junte atestado de dois
comerciantes registrados no D. N. I. C.
Joaquim de Azevedo, Distrito Federal. — Junte atestado de dois
comerciantes registrados no D. N. I. C.
Kensiti Tamura, Mato Grosso. — Aguarde a instalação do
ft. E.
Nobuo Nagamori, São Paulo. — Junte o passaporte.
Leiba Schvarteman, Minas Gerais. — Aguarde para registrar-se
no Serviço de Registro de Estrangeiros.
José Maria Sueiro Distrito Federal. — Junte o passaporte e
prova de ocupação licita, firmada por dois comerciantes registrados
co D. N. I. C.
Sven Olof Henning Hjelmstrom, Distrito Federal. — Junte certidão de desembarque, do Departamento Nacional do Povoamento.
Thecla Goldschmidt, Distrito Federal. — Junte atestado de
ocupação lícita, passado por dois comerciantes registrados no D.
N. I. C.

Juan Silva, São Paulo. — Junte atestado de ocupação lícita,
passado por dois comerciantes registrados no D. N. I. C.
Alberto Soares Fernandes, Distrito Federal. — Junte oertidão
passada por dois comerciantes registrados no D. N. I. C.
Carlos Heinz Besser, Distrito Federal. — Reconheça as firmas
dos documentos.
Augusto João Schõwandt, Estado do Rio. — Junte certidão de
desembarque., da Polícia Marítima e Aérea.
Mordcha Hofnung, Distrito Federal. — Junte prova do ocupação
licita, de dois comerciantes registrados no D. N. I. C.
Manuel João de Almeida, Distrito Federal. — Junte atestado de
dois comerciantes registrados no D. N. 1. C., referente à ocupação
licita.
Josek Gutman, Distrito Federal. — Junte atestado de ocupação
licita, passado por dois comerciantes registrados no D. N. I. C.
Joaquim Francis Neto, Distrito Federal. — Junte atestado de
ocupação licita, na forma do edital de 30 de julho de 1938.
DESPACHOS PROFERIDOS Jim REUNLIO DR
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Heiz Willi, Teófilo Otoni, Minas Gerais. — Junte atestado de
que não sofre de moléstia infecto-contagiosa.
Viktor Menkes, Distrito Federal. — Junte ires fotografias; atestado de boa conduta, de acordo com o item 6 do edital publicado no
"Diário Oficial" de 30 de julho do corrente ano.
Ethel May Lovett, Distrito Federal. — Junte atestados de que
não sofre do moléstia infecto-contagiosa e de vacina anti-variólica.
Piroska Krausz Schrooder, Distrito Federal. — Junte tres fotoe
•
grafias e prova de ocupação licita.
José de Sousa Grifo, Distrito Federal. — Junte atestado de boa
conduta, de acordo com o item 6 do edital publicado no "Diário Oficial" de 30 de julho do corrente ano.
Avelino Augusto da Silva, Distrito Federal. — Junte atestado
de boa conduta, de acordo com o item 8 do edital publicado no
"Diário Oficial" de 30 de julho do corrente ano.
Belarmino Bernardino, Distrito Federal. — Junte atestado de
boa conduta, de acordo com o item 6 do edital publicado no "Diário
Oficial" de 30 de julho do corrente ano, e prova de ocupação licita.
Luiz Madeira, Distrito Federal. — Junte atestados de que não
sofre de moléstia infecto-contagiosa; de boa conduta, de acordo com
o item 6 do edital publicado no "Diário Oficial" de 30 de julho do
çorrento ano; prova de ocupação licita; tres fotografias; e queira
especificar na petição inicial o nome do vapor em que entrou no
território nacional.
Latife Curi Kallab, Distrito Federal. — Junte atestado de vacina anti-variólica e certidões passadas pelo Departamento Nacional
da Indústria e Comércio, das firmas que abonaram a sua conduta.
Avelino dos Santos Barbosa, Distrito Federal. — Junte atestado
de boa conduta, de acordo com o item 6 do edital publicado no
"Diário Oficial" de 30 de julho de 1938.
Henrique Martinez Trapero, Distrito Federal. -- Junte tres foe
tografias; individual dactiloscópica; prova de ocupação lícita; atestados de vacina anti-variólica, de boa conduta e de que não sofre
de moléstia infecto-contagiosa; documentos estes exigidos no edital
publicado no ` . Diário Oficial" de 30 de julho do corrente ano.
Arnaldo de Brito, Distrito Federal. — Junte atestados de vacina
anti-variólica; de que não sofre de moléstia infecto-contagiosa e de
boa conduta, de acordo com o item . 8 do edital publicado no 'Diário
Oficial" de 30 cfe julho do corrente ano.
Kurt Spitz e Gertrude Spitz, Distrito Federal.— Juntem provas
de ocupação licita

Diretoria da Contabilidade
Expediente de 22 de novembro de 1938
ATOS DO SR. MINISTRO

Primeira Secção
Avisos:
Ao Sr. ministro da Fazenda:
N. 1.596 — Solicitando o pagatnento, no Tesouro Nacional, as
importância de 1:1603000, a José Joaquim Alves, identificador da
classe "E" dos extintos Cartórios Privativos do Serviçal Eleitoral do
Distrito Federal, correspondente aos vencimentos anuais de disponi-,
bilidade a que tem direito, no corrente exercício.
N. 1.597 — Transmitindo a demonstração da aplicação do adi-,
antarnento de 3:0008000, concedido ao chefe da Portaria da imprensa Nacional, Alberto Fonseca de Mendonça, destinado à limpeza e
desinfecção durante os meses de junho a agosto deste ano.
N. 1.598 — Solicitando o pagamento, no Tesouro Nacional, da
Importância de 4:7423200, ao bacharel António Barbosa, juiz federal
da 2' Vara, na extinta Secção de São Paulo, correspondente aos vene
cimentos anuais de disponibilidade a que tem direito, no corrente
exercício.
N. 1.599 — Solicitando a distribuição, à Delegacia Fiscal n*
Estado de Santa Catarina, da importando de 1:2808000, para pagas
mento dos vencimentos anuais, de disponibilidade a que tem direite.
no corrente exercício, Carlos Miguel Xocai" escrivão classe "F",
extinta Justiça Federal na Secção daquele Estado.
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N. 1.601 -- Solicitando a distribuição, à Delegacia Fiscal no
Estado de São Paulo, da importancia de 42:0001000, para pagamento
dos vencimentos anuais, de disponibilidade a que tem direito no corrente exercido. Eduardo Vicente de Azevedo, juiz substituto da 1"
Vara, da extinta Justiça Federal na Secção daquele Estado.
N. 1.802 — Reiterando a solicitação constante do aviso Dei ia
Si1.424, afim de ser este Ministério informado se, das contas de dívidas relacionadas, na importinicia total de 499:103$500, e resultantas na fornecimentos feitos à Policia Civil, nos exercícios do 1931,
1932 e 1933, existe a do Dr. Mauricio Medeiros Duarte, na importando de 4006000, e relativa a serviços prestados àquela Policia, em
1933.
N 1.603 — Solicitando a entrega, no Tesouro Nacional, da importancia de 3:000$000, corno adiantamento, ao chefe da Portaria da
Imprensa Nacionat, Alberto Fonseca de Mendonça, destinado ao
custeio de de.spesas . de higiene, asseio, etc., nos meses de novembro
dezembro deste ano.
N. 1.604 — Solicitando a entrega, no Tesouro Nacional, da importância de 4:5(;0$000, como adiantamento, ao chefe da Portaria
do Departamento ar Propaganda e Difusão Cultural, Eduardo Filar*"
para ocorrer a despesas de asseio, higiene, etc., nos meses de noaembro e dezembro deste ano.
a. 1.606 — Solicitando o pagamento, no Tesouro Nac:onai. da
• importância de 29.4000, á Casa Sousa Batista Ltda., proveniente de
despesa de repasso e lustro nas portas das diversas salas da Consultoria da Repútlica.
-- Ao Sr. comandante da Polícia Militar:
N. 643 — Comunicando haver o Tribunal de Contas ordenado o
registro e distribuição, ao Tesouro Nacional, do crédito espec i al de
715:717;600, abertu pelo decreto-lei n. 650, para atender às despesas (Serviços e Encargos), com as obras de reparo e conserva eão nos
quart41s daquela corporação.
N. 650 — Transmitindo, à vista do disposto no decreto-lei número 838, a demonstração dos vencimentos de reforma atribuidos
por este Ministério aos oficiais e praças daquela corporação, de
acordo com os decretos indicados na referida demonatração.
— Ao Sr. comandante do Corpo de Bombeiros:
N. 173 — Transmitindo o requerimento em que diversos o pe
-ráioscvdaquelprçãosictamgendfrça
de vencimentos a que se julgam com direito, e solicitando 'informacõe.s a respeito.
Segunda Seccão
Ao Sr. presidente do Tribunal de Contas:
N. 332 — Comunicando que a 2' via do empenho rolo:rente ao
pngamento de 1:2002000, ao bacharel Paula Câmara da Mota e
outros, foi enviada àquele Tribunal, com o offcio Dela" S¡38, de 5
de fevereiro último.
ATOS DO SR. DIRETOR

Ofícios:
Ao Sr. diretor do Patronato Agrícola, Artur Bernardas:
N. 54 — Comunicando haver o Sr. ministro concedido autorização para abater, para o consumo dos menores, quatro bois de
carro, velhos e imprestáveis para o serviço, condicionando-a, porém,
ao bom estado do saúde dos animais, à não infração de posturas
municipais, e observância das exigências do Regulamento Geral de
Contabilidade Pública.
— Ao Sr. diretor da Imprensa Nacional:
N. 442 — Solicitando o fornecimento à Secção do Controle do
Serviço do Pessoal deste Ministério, do material especificado no
oficio.
Serviço do Pessoal
SECÇÃO ADMINISTRATIVA
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Requerimentos despachados
António Campos, servente, aposentado, da Imprensa Nacional,
solicitando revisão no seu processo de aposentadoria. — Apresente
os documentos exigidos pelo artigo 307 do decreto n. 16.300, de 13
de dezembro de 1923. (Processo n. SAI38-1931).
Durval Benigno do Nascimento, mecânica de 3' classe da Imprensa Nacional, pedindo melhoria de aposentadoria. — Apresente
os documentos exigidos pelo artigo 307 do decreto n. 18.300, de 13
da dezembro de 1923. (Processo n. SAI38-2.891).

Departanineto Nacional de Propaganda
SECÇÃO DE CINEMA
Relação dos filmes censurados pela Comissão de Censura Cinematográfica do Departamento de Propaganda e Difusão Cultural. no
período de 16 a 30 de novembro de 1938:
s • — Atualidades Ufa a. 91 (Ufa Auslandstonwoche n. 91) —
Jornal. Ufa de Berlim — Alemanha — 230 metros.— Aprovado.
2° — Pioneiros do Far-West (Fighting Pioneers) Drama —
Cristo Film. (Dist. da U. A. of Brazil, Inc.) — 1.607 metros. —

Aprovado.
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• _ Rua da Cidade (Citai Stree.ts) — Traller. Colúmbia Pietures U. S. A. — 54 metros. — Aprovado.
— Uma viagem ao Planeta Marte (ScraPpys trip to Mara) --•
Desenho. Colúmbia Pictures U. S. A. 193 metros. — Aprovado.
5' — O Gladiador (The Gladiator). Drama. Colilmbla Picturea,
U. S. A. 1.951 metros. — Aprovado.
6" -- Eu sou de Circo Um from tre City). Trailer. Rko-Radio
Pictures U. S. A. 55 metros. — Aprovado.
3 — Danse comigo (Carefree). Trailer. Rko-Radio Picture&
U. S. A. 80 'seroe. — Aprovado.
8° — Eu sou de Circo (Fm from Lhe City). Drama. Rko-Radio.
Pietures U. S. A. 1.863 metros. — Aprovado.
90 — Safara. 7 sobre rodas (Daredevil drivers). Trailer. Pirai
National Pictuses U. S. A. -47 metros. — Aprovado.
' 10? — Corarsaes em chamas (She looed a fireman) — Trailer..
First National Pictures U. 13. A. 58 metros. — Aprovado.
11' — Os homens são uns trouxas (Men are such fools). Drama;
First Nationa: Pictures Inc. U. S. A. 1.88i metros. — Apro-

vado.
12° — O Presidente Getúlio Vargas inaugura o Pavilhão ao Insa

tituto Naciona! do Mate na Feira Internacional de Amostras. Eurico,
de Oliveira. Braso. 200 metros. — Aprovado.
13° — Noite:as do dia n. 5x10 (News of the day n. 5x1h)
Jornal Metro Gro,owyn Mayer U. S. A. 250 metros. — Aprovado.
11° — A Voz do Mundo n. 23 (Paramount News n. 9-23). .Titrital..
Pa ramount Pictores U. S. A. 208 metros. — Aprovado.
15* — Truques do Destino (Who (oes Next). Trailer. 20 Th.
Century Foi Film Corp. U. S. A. 70 metros. — AprovaiSo.
ira — A Fuga de Mr. Moto (Mysterious Mr. Moto). —
20 Th. Century Fox Film Corp. U. S. A. 45 metros. — Aprovado.
17 — Minha boa estrela (My lucky Star). Trailer — 20 Th.
Century Fox Film Corp. U. S. A. 70 melros.— Aprovada.
180 — O testemunho do lobo (Wolf side of Stor7). Desenho — "
20 Th. Century 'Fox Filrn Corp. U. R. A. 193 metros. -- Aprovado.
19° =20 Th. Century Fax Atualidades n. 21-16 (Ra Movietone News n. 21-16). Jornal. 20 Tb. Century Foi Film Corp. U.
S. A. - 300 metros. — Aprovado.
•
20' — Uma noite de rOUCIIIIIS (One Wild Night). Drama — 20
h.o
d. Century Foi Film Corp. U. S. A. 1.965 metps. — A p roas(

,Ta

21" — Gine Jornal Brasileiro vol 1 n. 4 — Departamanto do
— 165 metros. — Aprovado.
22* — Da bolota ao carvalho (From acorn to oak) — Domineitário. Mertom Film Studios. 148 metros. — Aprovado.
23° — Jubilfn (Jnbileej — Documentado. (Publici'y Filtra
Ltda. 1.234 metros. — Aprovado.
— Julika (Dia Julika). Drama — Tubis Sanha — Viena -2.346 metros. — Aprovado.
25* — Mulher contra mulher (Woman against wornani. Vaiam— Metro Goldwin Mayer U. S. A. 50 metros. — Aprovadg.
Mstra
26* — Namoro Mascarado (1Iold that kiss). Traller
Goldwyn Mayer Ti. S. A. 60 metros. — Aprovado.
27 — Duplo enigma (Fast company). Trailer — Metro (Solda a-)
Mayer U. S. A. 68 metros. •— Aprovado.
• 28' — ltecordações da Metro. Trailer — Metro Goldwyn
U. S. A. 185 metros. — Aprovado.
29° — Molhr contra mulher (Woman against woman). Dama
•
— Metro Goldwkn Mayer U. S. A. 1.068 metros. — Aprovar,.
— 2° Congresso de Engenharia e Legislacao Ferro-Viria —
Tupf-Filmes 13rasileiros — Brasil — 500 metros.— Aprovado
31° — Quem é mais feliz do que eu? (Chi é piu faliu di me?)
— Trailer — A. P. P. 1.- A. — S. A. F. A. — Itália. 83 metros.
— Aprovado.
32 0 — Quem é mais feliz do que eu? (Chi é piu feltro di nre?)aasp
— Drama — A. I. P. Is A. — S. A. F. A. — Itália. 1.989 metros. — Aprovado.
33* — A Festa da Bandeira — Documentário — A. Boteliio
Filme — Brasil — 200 metros. — Aprovado.
34* — Cinédia Jornal Vol. 2 n. 49 — Cinédia SIA — Brami! —
160 metros. — fsrova4o.
35° — 1° Aniversário. do Estado Novo — Documentário
Garnier Filme — Brasil — 173 metros. - Aprovado.
36" — Filme Jornal n. 80 — A. Botelho Filme — Brasil — 200
metros. — Aprovado.
37° — homenagens póstumas ao Arcebispo de 910 Paulo — bocumentárid— Companhia Americana de Filmes — Brasil — 244 metros. — Aprovado.
38 9 — Mais a gua para o Rio — Natural. Cinédla SIA. Brasil.'
163 metros. — Aprovado.
39. — Inauguração da Nova Estação de Sarocabana.
Documentado. Garnier Filme Brasil. 130 metros. - Aprovada.
aer
40° — Sua América Capitalizava() — Propagaria
Filme. Brasil. 170 metros. — Aprovado.
41° -- Pelo interior do Ceará — Natunal. Yar Filme.paic41,
-

Propaganda

120 metros. — Aprovado.
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No.interIand brasileiro — Natural — Pirajá Filme. Brasil. —
79° — Dez de Novembro ern.São Paulo — Companhia Americana
150 metros. — Aprovado.
SIA de Filmes — Brasil — 170 metros. — Aprovado.
43° — Funerais de D. Duarte Leopoldo e Silva. Sonora Ltda.
80* — Feira da Amostras do Distrito Federal (1918; — DeparBrasil. 120 metros. — Aprovado.
tamento de Turismo, da Prefeitura do Distrito Federal — Brasil
41° Amazonas brancas (Amazzoni bianchi) —Drama. Piarnonte 230 metros. — Aprovado.
Film SÃ. Palia. 2 139 metros. — Aprovado.
81* — Reminiscências Coloniais e paisagens — Stille Flme —
45° — Fortes históricos — Documentário, A. Botelho Fi'me.
Brasil. 118 metros. — Aprovado. (Sofreu correção de legendas).
Brasil. 143 melros. — Aprovado.
82* — Montanhas a beira mar — Stille Filmo — Brasil — 127
46" Corações em chamas (She loved a fireman) — Drama.
metros. — Aprovado. (Sofreu correção de legendas).
First Nations' Pictures U. S. A. — 1.579 metros. — Aprovado.
83' — Miau Filme n. 22 — Miau-Filme — Brasil — 200 me47° — Ruas de Cidade (City Street) — Drama. Columbia Piatros. — Aprovado.
tures U. S. A. — 1.823 metros. — Aprovado.
84' — Parada dos Cadetes da Escola Militar em Belo Horizonte
Trailer. Metro
48° — Rainha Cristina (Queen Christina)
— Bonfioli Filme — Brasil — 146 metros. — Aprovads.
Goldwin Mayer. 1!. S. A. — 77 metros. — Aprovado.
85* — Carriço Filme n. 68 — Carriço Filme — Brasil — 160
49* — SataLaz sobre rodas. (Daredevil drivers) — Drama.
metros. — Aprovado.
) First National Pictures U. S. A. — 1.632 mertos. — Aprovado.
86° — Os tombos de Carangolá — Fortaleza Filme — Brasil
50° — Jornal Universal n. 62 (Universal News n. 62) — Jornal.
130 metros. — Aprovado.
Universal Pintores Corp. U. S. A. — 237 metros. — Aprovado.
51° -- O Rei Burlão (Ré Burlone) — Trailer. Consórzio Icor —
87° — O Ministro da Viação no Paraná — Tupi Filmes Brasilt,alia. 116 metros. — Aprovado.
leiros Ltda. — Brasil — 140 metros. — Aprovado.
• 52 - Piruetas do destino. (Breaking the Ice) — Trailer. RICO
88° — O Lar do Trabalhador — Aurora Filme — Brasil — 180,
Rádio Pictures U. S. A. — 72 metros. — Aprovado.
metros. — Aprovado.
53° — Os tres mosqueteiros (The Three musketeers) — Trailer.
89' — Sinfonia de filmes — Ferranea — 89 melros. — AproRádio Pictures U. S. A. — 65 metros. — Aprovado.
Rko
vado.
90° — Tatuf — Sonora Ltda. — Brasil — 120 metros.— Apro54° — Namoro mascarado (Hold that kiss) — Drama. Metro
vado.
Goldwyn Mayer U. S. A.— 2.173 metros. — Aprovado.
55° — Luta com os minutos (corridas de automóveis) — Jornal.
91' — Lobos do Norte (Spawn of the North)
Traller. ParaR. D. V. — Allemanha — 278 metros. — Aprovado.
mount Pictures U. S. A. 96 metros. — Aprovado.
56° — Atualidades Ufa n. 92 — (Ufa Auslandstonwoche n. 92)
92° — O Conquistador ou "Tempestade sobre a Ásia". Trailer
— Jornal. Ufa de Berlim — Allemanha — 230 metros. — Aprovado. Paramount Picturea U. S. A. 93 metros. — Aprovado.
57° — Garota endiabrada (Fraeulein Lilli) — Trailer. Monopol
93° — eine Jornal Brasileiro vol. n. G — Departamento de ProFilm — Austria. 102 metros. — Aprovado.
paganda — Brasil — 156 metros. — Aprovado.
94° — Matinée Infantil (Matinée Infantil) Traller. Metro Gol58° — Garota endiabrada (Fraeulein Lilli) — Drama. Monopol
dwyn Mayer U. S. A. 25 metros. — Aprovado.
Film — Áustria. 2.218 metros. — Aprovado.
05° — A Beioina do Texas (The Texans) — Trailer. Pariim
59° — eine Jornal Brasileiro Vo l ri. 1 n. 5 — Departamento de
mound Picture.; U. S. A. 77 metros. — Aprovado.
Propaganda. Brasil. 153 metros. — Aprovado.
98' — Lobos do Norte (Spawn of the North). Drama — Para60° — A Voz do Mundo n. 9-24 (Paramount News a. 24) —
rnount Pictures U. S. A. 3.060 meros. — Filme impróprio para
aps Jornal. Paramount Pictures U. S. A. 257 metros. — Aprovado.
menores até 14 anos. — Aprovado.
os* — A Voz do Mundo n. 9-25 (Paramount News a. 25) —
97° — Gente transplantada (Down on dixie). Desenho — RisoB.
A.
255
metros.
—
Aprovado.
.
U.
Jornal. Paramount Pictures
Radio Pictures U. S. A. 182 metros. — Aprovado.
62° — A Voz do Mundo n. 9-26 (Paramount News n. 20)
98' — O Escândalo. (Nursery &andai). Desenho — Rko-Radio
Jornal. Paramount Pictures U. S. A. 248 metros. — Aprovado.
Pictures U. S. A. 168 metros. — Aprovado.
63° — A Voz do Mundo n. 9-27 (Paramount Neo,-s n. 27) —
99° — Cacofonia pastoral. (A yard of wool). Desenho — RkoJornal. Paramouot Pictures U. S. A. 233 metros. — Aprovado.
— A Vor do Mundo n. 9-28 (Paramount News n. 28) — Radio Pictures U. S. A. 184 metros. — Aprovado.
Jornal. Pararnount Pictures U. S. A. 230 metros.— Aprovado.
100° — No Circo (Toby in the City). Desenho — Rko-Radio N. 65 0 — Tanhausser (Tanhaueser). Short — Paramount Picture. otares U. S. A. U. S. A. 177 metros. — Aprovado.
101* — Vingança fatal. (Painted desert). Trailer. Rko-Radio
U. S. A. 348 metros. — Aprovado.
Pictures U. S. A. 43 metros. — Aprovado.
66° — A Beleza fez nascer o amor (Rog Filia Argentina) 130
102° — A Volta de "El Zorro" (Zorro rides again) — Traller —
metros — Aprova do.
Republic Pictures U. S. A. 105 metros. — Aprovado.
gr — Vistas de Tkyo (Tokyo Kenbutn) — Natural. N. Ochial
103° — A Fazendeira (Farmerettes) — Desenho — Rko-Radio
e K. Homma — Japão — 250 metros. — Aprovado.
Pictures U. S. A. 173 metros. — Aprovado.
438° — Noticias do dia n. 6x10 (News of the day). Jornal
101' — Último Beijo (Shopworn angel)
Tronar — Metro
Metro Goldwyn Mayer U. S. A. 250 metros. — Aprovado.
Goldwyn Mayer U. S. A. 74 metros. — Aprovado.
69* — Agarrem esta Normaitsta (Hold that eoed) Trailer — 20
105*
Atual:aades Ufa n. 93 (Ufa Auslaridstonwoche n. 93)
Th. Century Foi Film Corp. U. S. A. 75 metros. — Aprovado.
Jornal — Ufa de Berlim — Alemanha. 195 metros. — Aprovado.
70' — O Relâmpago na pista (Speed to Burn). Trailer — 20
106° — Atualidades Ufa n. 94 (Ufa Auslandstonwoche n. 941 —
Th. Century Foi Film Corp. U. S. A. 48 metros. — Aprovado.
Jornal — Ufa de Berlim — Alemanha. 198 metros. — Aprovou).
71° — O Pais do contentamento (Land of contentrnent). Short.
107° — Cornet de Baile (Un Cornet de Bal) — Trailer — Export.
20 Th. Cantou Foi Filia Corp. U. S. A. 249 metros. — Apro- Film (Paris) — 97 metros. — Aprovado.
:va do .
108° — Cornet de Baile (Un Cornet de Bal) — Drama — Export
72' — 20 Th. Century Foi Atualidades n. 21x18 (Foi Movietone Filia (Paris) — 2.624 metros. — Aprovado.
Naus n. 21x18) — Jornal. 20 Th. Century Foi Fura Corp. U.
A. 300 metros. — Aprovado.
Imprensa Nacional
73 - Minha boa estrela (My Lucky star). Drama — 26;Th.
Century Fox Film Corp. U. S. A. 2.313. metros. —"Aprovado..'
PORTARIA N. 58-A — EM i DE SETEMBRO DE 1938
74° — Os reis do circo (Manege), Trailer. Tobis Cinema (Ales:
monha), 97 metros. -- Aprovado.
DETERMIN ÀÇXO DE SERVIÇO
Tobis Cinema Me75' — Os reis do circo (Mane). Drama
Relação suplementar a que se referem a portaria n. 58. citada
manha — 2OI6 metros — Filme impróprio Para crianOta até 10
e as normas 85 e 95 da circular a. 7-38, da Secretaria da Presidên•
anos, — Aprovado.
cia da República, publicadas à página 21.179, do Didrio Oficio!, de
76* — Marcha ao tempo (Homens da medicina). "Mareh of time" 21 de outubro findo.
Rko Radio Pictures U. S. A. "Cl metros.
— "Men of Medicine"
.
— Aprovado.
Número do ordem -Nomes — Cargo — Importância
77' — Os tres mosqueteiros (The Three Musketeers). Drarda —
158600
1. Alvarino Pacheco Bótalho, alireridiz de la
Aprovãdo.
Rko Radio Pictúres U.S. A. 2.745' metros.
it$100
•g. Jerónimo Pimenta Sampaio 'Filhb, aprendiz l a cl.
285010
78° — A Marinha em trabalho — diné ia SIA —rasiI — 160
3. Agnelo Silva, impressor D
•
318100
4. Tomas Francisco de Almeida, impresisog Fs
Ars:ovada. (Sofreu correção de legendas).
atietroa.
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Numero (13 ordem - Nomes - Cargo - Importância
Napoleão Nascimento Braga, impressor E
Valdir Cunha, impressor A
Otávio de Almeida Bastos, impressor F
~ílio Justo, imrressor D
9. Leopoldo Barbosa, impressor F.
10. Manfredo Olímpio da Costa Filho, impressor E
11. Carlos Conrado da Cunha, impressor E
12, Nilo Soares de Sousa, aux. of. D
13. Atílio Nicodemo Fragale, aprendiz C
14. Sebastião Freitas, artífice de 2 a classe
15. Cleto Antônio de Oliveira, contínuo G
16. Sátiro António de Oliveira, servente E'
17. Otávio Vieira da Cunha, servente E
18. Lourival Neves da Costa, artífice de 3 a classe....
19. Eloi Moreira da Silva, impressor E
20. Wilson Martins Viana, aprendiz A
21. Durvalino de Oliveira, compositor F
22. João ravares Pedrosa, compositor F
23. Mário dos Santos Lara, compositor E
24. Francisco de Paula Pereira Leal, compositor F
25. Claudemiro Ciro de Castro, compositor F
26. Joaquim Manuel da Silva Menezes, compositor F
27. Ari dos Santos Castro, compositor F
28. Lenir Costa, gncadernaffor E
29. Rubem do Amaral Vergueiro, aprendiz B
30. João Carlos Teixeira Brandão, escriturário E
31. Gestão de Morais Monteiro, artífice de 4 a classe
32. Arlindo Dias de Magalhães, impressor F
33. Anésio Ferreira da Silva Santos Filho, aux. 5 a el.
34. Olímpio da Silva Lins, aprendiz de l a classe
33. Arf Bartolomeu de Almeida, impressor E
38. Hugo Campeio, aprendiz de 3 a classe
37. Domingos António Cardoso, compositor F
38. Nestor Rocha, ajudante de tesoureiro G
39. Júlio Paditha de Lima, impressor F
40. Hugo do Amaral Vergueiro Filho, aveendiz de 3a
classe
41, Otávio de Oliveira Soares. impressor
42. Benedito José Trindaae, servente E
43. Paulo Lopes Barroso, servente E
Everaldo Alamite Pinto. aprendiz C
45. Olímpio Cerqueira, impressor E
46. Djalma de Azevedo, aux. of. E
47. José Pinheiro Coelho Júnior, of. adm. I/
48. Marcelo Amorim Castelo Branco, redator I
49. Aguinaldo de Freitas, redator II
50. Manuel Amâncio Barreira, escriturário G
51. Gilberto de Lucena da Costa Navais, escrituário G
52. Gustavo Bosesky, escriturário E
53. José Briani Neto, escriturário E
54. César Lúcio Ribeiro Russell, escritm,ário E
55. Hugo do Amaral Vergueiro, continuo G
56. Eulino Teixeira da Silva, contínuo F
57. Álvaro Augusto Domingos Gomes, revisor II....
88. Aldo Klais, revisor II
59. Anorelino Pires Domingues, revisor H
60. Arlindo Rodrigues Pita, revisor
61. Teodomiro de Andrade Lima. revisor II
62. Baldomero Carqueja de Fuentes, revisor G
63. Godofredo de Aguiar Leite, revi sor G
64. Alcides Carlos d'A-rcanchy, revisor G
65. TMonfsio do Coutu Garcia, revisor G
66. Artur Oberlaender de Carvalho, revisor G
87. Noel Restier da Fontoura. revisor G
68. Adolfo Bezerra de Menzes Neto, revisor O.
69. .Abdalla Paulo Curi. revisor G
70. Deocleciano Cassanelli, revisor O.
71. Angelo Lázaro, revisor F
72. Sílvio dos Santos Cardoso, compositor G
73, Claudionor Lourenço Pinheiro, compositor G
74. Henrique Ferreira Valgas, compositor G
75. Affroaldo José Anatólio dos Santos, compositor, F
76. Alexandre Aguiar, compositor F
77. Álvaro de Araújo Coneekilo. compositor F
78. Alvaro Reis, compositor F
79. Antenor Pereira Prata, compositor F
80. António Francisco do Nascimento, compositor F.,
81. António Marcondes de Castro, compositor F
82. Denteio Coelho, compositor F
.. .
83. Cipriano Ferreira Pinto Júnior, compositor F....
84. Djalma Baroso Pimentel, compositor F
85. Euclides Muniz Pontes, compositor F
86. Francisco Neves, compositor F
87. Humberto Saldanha, compositor F
88. Jasson Mendonça,- compositor F.
89. João Correia da Silva Amaral, compositor P......
90. João Lemos da Silva, compositor F
91, José Bevilaqua, compositor P
92. José Castilho, compositor P
5.
6.
7.
8.
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Número de ordem - Nomes - Cargo - Importância

3311300 93. José Domingues de Oliveira, compositor P
21200 94. José Ernesto Coelho. compositor F
95. Júlio Prestes Pimentel, compositor F
271200
47$600 96. Luiz Otávio de Oliveira, compositor -F
231300
97. Maciel Bento da Silva Neri, compositor F
98. Marcionflo Correia de Toledo, compositor F
401000
401000 99. Miguel Anchanjo dos Santos, compositor 1?
331600 100. Norberto Carlos da Silva, compositor F
351600 101. Oldemar Babo, compositor F
671200 102. Olímpio IIigino, compositor F
3601000 103. Pedro Gaivão, compositor F
71200 104. Pedro Pereira de Carvalho, compositor F
1771900 105. Raul Rocha, compositor F
338300 106. Roberto Torzilo, compositor F
403000 107. Rufino Pinto da Silva, compositor F
141900 108. Vespasiano Fernandes Passos, compositor F
461700 409. Carlos Pereira da Cruz, compositor F
383900 109. Carlos Pereira da Cruz, compositor F
263700 110. Carlos Saldanha, compsitor F
23$300 111. Eiffel Tarde de Oliveira, compositor F
31$400 112. Florêncio de Sousa, compositor F
161600 113. Olavo Siqueira Porto, compositor F
661700 114. Silvestre Rothier Teixeira, compositor F
661700 115. Silvano
Espírito Sinto, compositor F
321300 116. Alfredo do Sousa Machado, estereotip. G
2411500 117. Astério Dias, servente E
1203000 118. Osvaldo Batista Cordeiro, servente E
381900 119. Diógenes António fie Sousa, mecânico
138900 120. Euclides Alves Barreto, mecânico F
118100 121. Euclides Carlos Monteiro, mecânico E
333300 1 9 2 Guilherme Aguiar, mecânico E
53a00 123. Melquíades da Cunha Barbosa, mecânico E
i5e600 124. Alcides Martins dos Santos, mecânico E
31a30.0 123 Oldemar Lourenço Viana, eletricista F
7$809 126. Antônio Correia de Melo, eletricista F
127. Ataliba Pereira Lucas, compositor F
1$100 1 98. Luiz Henrique Carvalhal, aux. of. F
2403000 129, Severino Ferreira da Silva, auxiliar de oficina F..
503100 130. Celso de Morais Maciel Didier, aux. of. E
2143000 131. ~lio Pereira Marques, aux. of. E
163000 132. Paulo Pinheiro da Silva, aux. of. D
2408000 133. Alfredo Ribeiro da Silva, aux. of. D
2403000 134, Pedro Rothier Correia Pinto, alceador G
36$700 135 António tiicácio, alceador
4 3,s3no 136. Rozendo Francisco (tas Chagas, aleeaclor E

363700 137. António Pompilio da Silva, alceador D
303000 138. Saturnino Moniz da Silva Júnior, alceador D
30a000 139. Leonardo da Costa Júnior, alceador D
21$000 140. Fáustino Xavier de Miranda, expedidor G
20804 141. Renrique Jaime Smith, expedidor E
213000 142. Rafael Leite de Vasconcelos, expedidor E •
308000 143. Ewerton Alberto Machado, expedidor E
513400 144. Raimundo Quirino dos Santos, expedidor D
368700 145. Flaviano da Rocha Medrado, expedidor D
366100 146. Pedro Infante Viera, aux. excrit. Ia
363700 147. Leopoldo César de Miranda Lima Filho, aux. escrit.
de l a .
361 7 00
368700 148. António Jcisé Velho Júnior, aux. escrit. 1'
303000 149. Oscar Paraiso de Matos, artífice 2a
303000 150. Frederico Carlos Vieira, artífice 2 a
303000 151. Abe/ de Almeida e Silva, artífice 2'
301000 152. Raimundo Penaforte Neto, artífice 2a
301000 153. Benedito , Caldas, artífice 2'
303000 154. António Amaral, artífice 2 a
303000 155. João Amaro de Freitas, artífice 2a
30e000 156. Décio dos Santos Lima, artífice 3'
303000 157. José Pucci, artflice 3'
23330 158. José Alves Barreto, artífice 3'
301000 159. Oton Ferreira Bastos, artífice 3'
309009 460. Alcides de Santana, artífice 3'
301000 161. Oscar Pereira Jacarandá. artífice 4'
243900 162. João de Araújo e Silva Filho, artífice 5'
24$900 163. Manuel Ferreira da Silva, aux. 2'
248904 164. Manuel de Sousa, aux. 2"
243900 165. Newton Martins Boas, aux. 2'
241900 166. José de Oliveira Castro, artífice 5*
241900 167. Emiti° Mendes, fundidor O

243900 168. Joaquim Teixeira de Carvalho, impressor
20900 169. José da Silva Amaral, encadernador F'
241900 160. José Domingues dos Santos, servente E
241900 171. Alberto Correia, artífice 3'
241900 172. Rafael Reis e Sana, compositor F
248900 173, Otavio Silva Gomes. aux. of. D
2411900 174. Astregildo da Silva Amaral, aprendiz C
241900 175. Eadáquio do Coute Dias, lavre:mor D
2090817*. Jacinto José Euzébio de Marins, Impressor Z
2419150 177. Alfredo "Noche de Azevedo, aux. of.
20990 CM. ~os Nitro de Oliveira, aprendiz
~os
lodo Pertas dos Reis. isiCressor
94$9011P

241900
241900
243900
211900
2244e
900
241900

243900

243900
,
243900
243900
243900
243900
243900
243900
243900
238300....
248900
33000
2233:0
23$300
233300
233300
12033'.4030001)
203500
2010100
368700
2204812

21
2(08:0(0)

2030 00

23$300
246900
243900
23R300
22033$ 3() 0 0
20:80000
15*801)
312800(11

30$00 g,"

21165°7°0(03
163700
16$7ial
3030o0
31$1)90

213000

?.08000
168700

1611700
2383t.0

231300
23130d
1188:33001)
0
188300

183.100

183009

183300
183300

161700
168700
158700
163700

16$7000n

151000
13$34X1

13E300

138300
133300
263700
3013700
2793900
1471700

415100
161700

1011100
1001800
d61900
401600
481100
353504
168100
541800.
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Número
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ti

- Cargl - Tmportt.icla

18U. Vatter Rodrigues de Carvalho, aprendiz 35
181. Lino Peçanha, impressor E
182. Osvaldo dos Santos, aux. of. E
183. Pedro Caindo Cardoso, servente E
184. Joaquim Rodrigues Felipe, estereot. F
185. Luiz António Mendes, impressor E
186. Francisco Goulart Guimarães, impressor D
187. Ananias Perein da Costa, artífice 3a
188. Olímpio Macedo Alves de Castro, aprendiz C
189. Wilso n Nunes,. artífice sa
190. Fernando Alves Barreto. servente E
191. Osvaldo Dió genes de Sousa, compositor F
192, Rubens Jose Fernandes, compositor F
193. Alice da Cunha Ferreira, aprendiz B
191. Anália Sehastiana Farias Soares, compositor 1)
195. Aderbal Austin, meramco E
Manuel Luiz da Costa. compositor D
-T97. Tarquinio da Mota Lima, fundirlor E
198, Ulisses Moreira da Silva, fundido' F
199. Bernardino da Costa Lopes. fundidor E
?no, Luiz Pires da Silva, fuffidor E
Diniim Rosário dos Santos, fundido',
Otnefilo Teixeira, fundidor D
Francisco Santos Almeida, funaidor D
201. Aclindo Martins Viana, aprendiz B
995. molfeio Nunes servente E
`30C.. Navio Placindin
o
Nunes, compositor F

Rio de Janeiro, em 30 de agosto de 1938.

108700
718000
648500
59V00
928500
808000
518.200
678200
158100
388700
908900
5084N)
45821,0
98000
1•18:1P0

19)0
46n90
77100
7”100
7V5.00
77$ (10
778 i00
6~0
39700
24AS100
?.99290
9:1908500

Total,

P. S. em 8 de dezembro de 1938:- Joaquim Melgaço Ferreira,
of. adm. II.
Secção do Pessoal, em 8 de dezembro de 1938. - Demerio Ri&iro, chefe em comissão.
Visto. - Em 8 de dezambro de 1938. - R. C. Ribeiro, chefe
da Divisão de Contróle em comissão.
Viterbo de Carvalho, diretor.

Ministério das Relações Exteriores
CHEFIA DE ADMiNISTRAOÃO
Requerimento despachado
Dia 2 de dezembro de 1938
Franck Teixeira de Mesquita. - Certifique-ád.
A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
vigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercício
de 4939, mediante pagamento da importância correspondente ao período de 12 meses na Tesouraria da Imprensa Nacional, á rua 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas repartições arrecadadoras federais - Delegacias Fiscais, Alfibidegas,
Mesas de Rendas e Coletorias.
Aos funcionários públicos federais, estadoais e municipais á TaAgadtado pagar o custo da assinatura, computado Já o desconto de
20 %, a que Um direito, em duas prestações semestrais de 289000.

Ministério da Fazenda

Dia 10 de dezembro
Ofícios:
to Sr. ministro da Viação:
N. 151 - Comunicando que, por se achar á disposição do Sr.
presidente do .Supremo Tribunal Federal, na forma do art. 95 da
Constituição, a dotação da verba 3 - Serviço e Encargos - I Diversos -- sub-consignação 2, do vigente orçamento do Ministério
da Fazenda, não pode ser atendida a solicitação feita pelo Ministério
da Viação no sentido de ser depositada na agência do Banco do Brasil em Belo Horizonte, á disposição do Dr. procurarior da República
na Secção de Minas Gerais, á conta da referida verba, a importancia
de 2:1289, destinada ao pagamento de indenização e custas devidas
pela desapropriação judicial de um terreno situado na Parada de
Guaibas, de propriedade de Jason de Sousa.
Ao Sr. ministro presidente do Tribunal de Contas:
N. 895 Transmitindo cópia do decreto-lei n. 911, de 1 do
corrente, que concede um empréstimo de 9.000:0008 á Caixa de
Construções de Casas do Ministério da Guerra e solicitando providências no sentido de ser o mesmo crédito distribuido ao Tesouro
Nacional.
Ao Sr. interventor no Estado do Rio de Janeiro:
N..17 - Comunicando que o Sr. Presidente da República resol y eu mandar pôr á disposição do Governo do Estado do Rio de Janeiro. corno foi solicitado. o Dr. Rui Buarque Nazaré, procurador
da classe K, do quadro VII, Delegabias Fiscais, afim de desempenhar o cargo de secretário de Educação e Saúde Pública do mesmo Estado, não tendo, porém, o referido funcionário direito a quaisquer
estipêndios pelos cofres federais enquanto permanecer a serviço do
InenninnAdo Ratado.

Serviço do Pessoal
EXPEDIENTE DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA
DESPACHO

Processo. n. 71.640-38 - Ampelio d'e Jesús Ribeiro, aprovado
em concurso de l a entrancia, pedindo sua nomeação. - O aproveitamento dos candidatos, exceção feita dos que já exercem função
pública, obedece á ordem rigorosa da classificação, nos termos da
circular n. 12, de 28 do junho de 1937, deste Ministério.
O suplicante deve, pois, aguardar oportunidade. 29 da novembro
de 1938. - A. de Sousa Costa. Sim. - ~mio VARGAS. EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR DO PESSIAL
DESPACHOS

Processo n. 93.867-38 - Antônio Sori2uo de Sousa, nomeai:10
agente fiscal do imposto de consumo no interior do Estado do Piai,
pedindo prorrogação de prazo para tomar posse. - Concedo ao requerente o prazo de 20 d'ias, em prorrogação, para tornar posse do
cargo para o qual foi nomeado nos termos do artigo 8 0 do decreto
n. 19.582, de 12 de janeiro de 1931, 9-12-38.
Processo n. 52.526-38 - Habilitação ao montepio de D. Celestina Lacurte GerceZ Palha. - A interessada deve se habilitar na
forma do decreto ia. 3.007, de 10 de fevereiro de 1866, apresentado,
ainda, uma certidão verbum ad verbum, de seu casamento. 9-9-38.
Processo n. 97.074 - 38 - Representação da Secção Financeira
sobre restituição de contribuiç(vs para o montepio civil aos funcionários do Tesouro. O Sr. diretor exerou o seguinte despacho:
Feitas as anotações em folha para a restituição das impurtandas a mais descontadas no corrente exercieio, á vista do resolvido
pelo Sr. Presidente da República em despacho de 25 de novembro
próximo findo, na .Exposição de Motivos do Departamento Administrativo do Serviço Público, n. DP. 415 do dia anterior, publicado
no D. O. de 1 0 do corrente mês, volte o processo a novo despacho.
Secção Financeira. 12-12-38.
ORATIFICAÇOES Z AUXILIO&

ExPEDIIINTIC DO SR. MINISTRO

Despacho:
Representação do chefe do Serviço de Controle da Secção de Estudos Econômicos e Financeiros, solicitando providências afim de
que seja incluída na lista das gratificações abonadas por serviços
prestados fora das horas do expediente a funcionária da mesma Secção, Maria Margarida de Morais, em substituição ao Sr. Otávio Du; ira Meireles, que.foi dispensado. - Autorizado. Feitas as neeet, sá‘ riu anotações no Gabinete, vá á Diretoria do Serviço do Peasant,
ipara providenciar sobre a substituição em apreço a ,partir de 10 do
/ oorrente mês.

Por pu g.tarli, u. P, de 21 de fevereiro de 1938, do Sr. ministro
da Fazenda, foi arbitarda em 1508 mensais, a gratificação, por serviços extrannmerários, a ser abonada, a partir de 1 0 daquele mês e
até 31 de dezembro futuro, ao servente da classe D, do quaAro V,
deste Ministério; *Jdãci LUstosa de Barros,, com exercido em seu gabinete, devendo' a *despesa correr á conta da Verba 1 a - Título IV
- Sub-consignação 29 - alínea 01, do orçamento vigente, deste Ministério (Empenho Global 1 - Portaria 1-C de 3-1-1938. Processo
13.782-38) .
- Fl)lha de gratificação. por serviços extraordinários, prestados
no periodo de 8 a 31 de outubro próximo findo, organizada de acordO
com o resolvido no processo 77.340-38, ao funcionário abaixo;

irerca-teírn
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N. 112 — Transmitindo decaia) 4 . .se _ex. ir LIJUVOI8
de Medeiros, nomeai° para exercer o cargo da classe O, da carreira
de guarda aduaneiro, do quadro VIII, na Alfandega dessa capital.
N. 114 — Restituindo o processo relativo á habilitação ao montepio de D. Blandina Diamantina Machado Costa e outras, viúva e
filhas de ex-escriturário da extinta A l fandega de Penedo, lidefonso
Francisco de Almeida Costa, solicitando providências no sentido de
ser satisfeita a exigência no parecer de fls. 30.
Nome — Cargo — Importancia bruta
— Ao Sr. delegado fiscal na Baia:
N. 175 — Remetendo o processo á aposentadoria do marinheiro
1:080$000 da classe C. do quadro VIII. Clementino Marques da Silva, conviValter Cavalcante Nogueira, of. adm. classe I, Quado III
1:0808000 dando o interessado apresentar certidões de tempo le serviço de
Antônio João da Silva, esc. classe O. Quadro III
1 :080$000 acôrdo com a circular da antiga Diretoria do Expediente do Pessoal.
Luis da Cunha Machado, esc. classe E, Quadro VIII
$00
45(l0
N. 178 — Remetendo o processo relativo á aposentadoria do
Calina de Freitas Ramos, dactilógrafo classe G, Quadro I
da clase I), do quadro v111, Miguel Venareelo de Santa
(F0lha organizada pela Secção Administrativa, 18 de outubro de maiinheiro
Rosa solicitando seja n mesmo convidado apresentar certliTi5es
1938).
i.ervjeo público feddaral.
aparataria do Serviço do Pessoal, 12 de dezembro de 1938. —
— Ao Sr. delegado fiscal no Espírito Santo:
AvoPrim Guiei-ar/ias Possrm filho.
N. 105 — Remetendo o processo relativo á aposentadoria de Joaa
atiqueira de Santa Clara. no cargo le escriturário da classe F. do quaPORTARIA
dro VIII e solicitando seja o mesmo convidado a apresentar carildes , de tempo de serviço público federal.
Dia 6 de dezembro de 1938
— Ao Sr. delegado fiscal no Maranhão:
N. 153 — Restituindo o processo relativo ao pagamento de venN. 107 — O Sr. diretor do pessoal resolveu designar o escirituvariz., da classe G, do quadro VII, atant'Clair de Carvalho Lobo, para cimentos o professor, interino. padrão O. da Escola de Aprendizes
Artífices desse E , tario. Ambrasio Giiimarães para que sejam prPcter exercício na Secretaria.
fn elo:z e-lelarecimentos.
PoSSEE
Di a O de dezembro de 1938
, Dia 5 de dezembro de 1938
Ao Sr. chefe 410 Serviço de Comunicações do Ministério da rai.José Fontanela de Medeiros, do cargo da classe F, da carreira de ze nua :
eeei•iturário, do quadro V11I, com exercício na Alfandega de Santos.
N. 650 — Comuiricando q ue o Sr. diretor geral resolveu que o
-escriturário da classe G. do Quadro VII, Sant'Clair de Carvatho Lobo,
no Estado de São Paulo.
Dia 7
que serve no cartório deste Ministério, passe a ter exercício iesto
Mário Macedo, do cargo da classe E, da carreira de guarda-li- Serviço, conforme canela do oficio n. 426, de 5 do corrente.
Ao Sr. chefe do t'viço de Comunicação do Ministério da FaVIAS, do quadro 1, deste Ministério.
zenda:
Dia 8
N. 651 — Comunicando que o Sr. diretor geral resolveu q a a o
Dr. Felix Martins de Almeida, do lugar de membro do 1° Con- escriturário da classe F, do Quadro VII — Delegacias Fiscais -- oro
comissão no Quadro alava) do Tesouro. Iligino Mariano rio Souza.
selho de Contribuintes.
lute INfill's'ffio.
mese a r o r
Dia 12
Francisco Faria, do cargo da classe II. da carreira ne ofemnl ad.
9 de d ezembro ue 198f
roinistrativo, do quadro II — Tribunal de Contas.
Au
1.„.e,ideoto da comiseáo Encarregada da Liquelaçaa iia
oFÍCIOS
Divida Flutuante.
N. to — Remetendo to exemplares do Ftegulamento de Prilies•
Ao Sr. diretor cio Laboratório Nacional de Análises:
. .i ões dos funcionários públicos civis. expedido no decreto 2.299 do
N. 30 — Remetendo para quo sejam entregues aos interessaJoe sai la janeiro, ende estão as instruções de que trata o artigo 33.
os ofícios deste Serviço, de 30 de setembro, dirigidos ao Lloyd BraIdêntico sob n. 31, ao Sr. diretor do Lab. Nacional de knáli3es.
sileiro, sobre requisições de passagens, entre esta capital e Santos,
idêntico sob n. 44 ao Sr. presidente do Conselho Suoerior do
para o nessoal conleatado do mesmo Laboratório, junto á elfanclaga Tarifa.
daquela cidade, conforme relação abaixo:
idêntico sob n. 55 ao Sr. presidente da Comisso() Central
Corno ¡eis .
Ofícios:
Idêntico sob n. 74. no Sr. diretor da Caixa de Amorrizaaão.
N. 109 — Joaquim Silva.
Idêntico sob n. 167 ao Sr. contador geral da República.
N. 110 — João Ribeiro.
Idêntico sob n. 173 ao Sr. dire l or da Casa da Moeria.
N. 111 — Amaurinda Sadock de Freitas.
Idêntico sob n. 181 ao Sr. diretor do Imposto de Renda •
N. 112 — Mariana Timóteo da Costa.
Idêntico sob o. 210 ao Sr. delegado final no Est •td) do Rio do
N. 113 — Renato Ferreira Pereira.
N. 114 — Ana Pereira Braga e Silva.
jrC I:.gsático sob n. 219 ao Sr. inspetor da Alfandcga do Rio de JaN. 115 — Carrilem Mediria Rabelo.
neiro.
Idêntico sob ri. 240 ao Sr. diretor da Racebedoria do Di-trito
— Ao Sr. diretor do Imposto de Renda:
N. 178 — Comunicando que deferiu o requerimento de Maria Federal.
Idêntico sob n. 270 ao Sr. secretário do Tribunal (te Contas,
Júlia Marçal, pedindo averbação de tempo de serviço prestado corno
idêntico sob n. 604 ao Sr. diretor de Rendas Imanas.
auxiliar apuradora de recenseamento.
Idêntico sob n. e00 ae Sr. diretor de Rendas Aduaneiras.
— Ao Sr. diretor da Despesa Pública:
Idêntico sob n. 601 ao Sr. diretor da Estatística Econômica EiN. 593 — Transmitindo que o oficial da classe J, Carlos \Perneais: Winceira
Franco Genofre tenha exercício na mesma Diretoria.
Idêntico sob n. 602 ao Sr. diretor do Domfnio da União.
Idêntico sob n. 603 ao Sr. diretor da Despesa Pública.
— Ao Sr. diretor da Casa da Moeda:
Idêntico sob 656 ao Sr. chefe do Sarviço de Cornunicaçaes do
N. 170 — Transmitindo que Francisco Fabres da Racha tomou
albsi, tério da Fazenda.
posse neste Serviço, dessa Diretoria, para o qual foi nomeado.
— Ao Sr. inspetor da Alfandega do Rio de Janeiro:
Contaderia Central da República
N. 211 — Transmitindo que Otacílio José de Faria tomou posse
neste Serviço, do cargo da classe C. da carreira de maquinista maExpeiiente do dia 7 de dazembro do 1938
rítimo devendo exercer profissão nessa Alfandega.
Ofícios:
N. 208 — Remetendo o processo relativo á aposentadoria do ma•
Ao Sr. diretor geral da Fazenda Nacional;
rinheiro da classe D. do quadro VIII, João Carlos da Cruz, solicitando N. 3.119 — Transmitindo cópia do ofício n. 3.291, de 1 de deprovidências para que o interessado apresente certidões de contagem de tempo de serviço, de conformidade da circular da antiga Di- zembro corrente, do Tribunal de Contas, protocolado no Tesouro Naretoria do Expediente do Pessoal.
cional sob n. 93.430-38, relativo ao registro do crédito de 2.309:000$,
aberto pelo decreto-lei n. 831, de 5 do novembro último, ao bEnis— Ao Sr. diretor rio Imposto de Renda:
N. 177 — Transmitindo, a portaria de três meses de licença, para tério da Justiça e Negócios Interiores, suplementar às verbas que esteataniento de saúde. ao oficial da classe do quadro XII — Irene pecifica.
— Ao Sr. diretor da Despesa Pública:
Torres Carneiro" de Campos.
N. 3.118 — Lantim ao de n. 3.119.
— Ao Sr. delegado fiscal em Alagoas:
— Ao Sr. chefe da Contadoria Seccional na Polícia Civil do Dm
N. 113 — Remetendo o processo á aposentadoria do trabalhador
Federal:
da classe B, dá quadro VIII, Francisco José Atanazio, coeviciando
N. 3.120 — Remetendo portaria de funcionário, removido PO1
interessado a apresentar certidões:de tempo de serviço de aehrdo com virtude de despacho do Sr. diretor geral, da Contadoria Seccional Jun
•
a antiga Diretoria do Pesoal.
Delegacia Fiscal em Minas para a Seccional supra aludida... .
Luiz Rodolfo Lopes, escriturário cl. G, quadro VII, servindo no
Quadro Movei, 20 dias, 240$000.
• (Fólha organizada na Secção Administrativa, em 1° de novembro
de 1938).
Folha de gratificação, por serviços extranumerários, prestados
(tirante junho, julho e agosto, deste ano, organizada de acôrdo com
o resolvido no processo n. 48.400-38, conforme relaçao abaixo: •
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— Ao Sr. delegado fiscal no Rio Grande do Sul:
14. 2E0 — Restituindo o processo fichado sob n. 61.595, de 1938,
em que é interessada a Companhia Swift do Brasil S. A. (Processo
Ao Sr. diretor do Pessoal — Ministério da Fazenda:
N. 3.121 — Transmitindo folha de pagamento do extranume- n. 61.595-38).
N. 281 — Remetendo o processo fichado sob n. 75.942, de 1998,
Xtrio mensalista auxiliar-técnico de 45 classe, 'filmar de Castro Itègo.
— Ao Sr. diretor regional dos Correios e Telégrafos do Distrito de interesse da firma Pacheco & Sousa. (Pr ocesso n. 75.942-38).
Dia 8

-

Ofícios:

Teclarei:
N. 3.122 — Remetendo telegrama endereçado por engano a esta
Contadoria.
— Ao Sr. contador seccional no Ministério da Fazenda:
N. 3.123 — Pedindo informações relativas ao fornecimento de
passagens ao Ministério da Guerra, em 1921.
— Ao Sr. contador seccional no Departamento dos Correios e
Telégrafos:
N. 3.123-A — Remetendo portaria do Sr. diretor geral, que concede seis meses de licença ao contador da classe H, do quadro I Tocouro Nacional, Alberto Magalhães Nunes, nos termos do artigo ao
do decreto 42, de 15 de abril de 1935.
(Reproduz-se por ter sido publicado com incorreções no Diário
Oficial de 8 de dezembro de 1938):
Ao Sr. contador seccional no Ministério da Guerra:
Ofício n. 9.100 — Remetendo processo n. 75.926-37, do Teéouro Nacional, relativo ao pedido de pagamento de diferença de veneimentos.
Ofício n. 3.101 — Remetendo processo n. 78.115-37, do Temo"ro Nacional.
Diretoria das Rendas Internas
Dia 12 de dezembro de 1938
Ao Sr. delegado fiscal na Bafa:
N. 161 — Restituindo o processo fichado sob n. 88.936f, de 1938.
'de interesse da Sociedade de Farmácia da Baía. (Processo n. 88.934.
'de 1938).
— Ao Sr. delegado fiscal no Estado do Rio dp Janeiro:
N. 179 — Comunicando que, tendo presente á processo fichado
sob o n. 89.970, de 1938, em que o exator da Terceira Coletoria Federal em Petropélis, faz uma consulta sobre incidência do imposto de

consumo, proferi, em 5 do corrente, o seguinte despacho:
•
"Aprovo o despacho de fls., de acordo com o parecer.
Comunique-se".
O parecer em questão foi emitido pelo Sr. inspetor superintendente, bacharel António Peixoto de Azevedo, nos seguintes termos:
"Na vigência do decreto-lei n. 301, de 24 de fevereiro de 1938,
as Pias, bijuterias e objetos de adorno pagavam o imposto de consumo na base de 5% sobre o preço de venda e na forma do artigo
57 § 30 letra "K" isto é, no livro modêlo XLVI.
' do decreto-lei n. 739, de 24 de setembro último
Com o advento
aque.a espécie foi desdobrada em duas, sendo:
Joias e obras de ourives (art. 10 n. 33) que continuaram a pagar, o imposto nas mesmas condições anteriores e
Bijuterias, objetos de adorno e de utilidade e relógios (art. 10 numero 34) — que passaram a pagar o imposto por guia, quando de origem nacional e por verba, quando estrangeira.
O consulente quer saber como deve ser pago o imposto do "stock"
das bijuterias existentes em 1 de outubro último.
Tendo-se em vista que o imposto de 5% já era devido áquela
data e apenas estava o pagamento respectivo condicionado à venda e
aposição do selo no competente livro, penso que o imposto do
"stock" de bijuterais deve continuar a ser pago à razão de 5% no

mesmo livro, à proporção que seja vendida e mercadoria, de forma
que a 1 de julho de 1939, o saldo do "stock" acaso existente, se Integre no regime legal como determina o artigo 244 do vigente regulamente, do imposto de consumo.

Resolver de mod contrário, seria praticamente dispensar o pagamento do imposto que era devido, porque aio haveria como efetuar sua cobrança.
Assim, opino, pela aprovação do ato da delegacia oilotante, com a
testrição que decorre desta informação.
Á consideração do Sr. diretor".
(Processo n. 89.370-37).
— AciSr. delegado fiscal em São Paulo:
N. 542 — Remetendo uma eópia da nota complementar torne..
cida pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, e relativa à
taxa devida pela Companhia Prada de Eletricidade, com sede nessa
Capital e única em Sumidouro, no Estado do Paraná, na importando
de 7:705$100. (Processo 91.665-38).
N. 543 — Restituindo o processo em que Marlene de &afano,
na qualidade de inventariante do espólio de Miguel Metano, solicita
permissão para efetuar em 12 prestações o pagamento da quantia de
1:3503900, referente ao lançamento do Imposto de renda relativo ao
exercício de 1934, comunico-vos, que o Sr. diretor geral, a quem

foi o mesmo presente, preferiu, em data de 21 de novembro último,
o seguinte despacho:

N. 282 — Restituindo o prooseso fichado sob n. 84.211, de 1938,
em que é interessada a firma Albrecht, Menta & Comp. (Processo número 84.211-38).
— Ao Sr. diretor da Casa da Moeda:
IV. 242 — Remetendo, em quatro enválueros, as listas de venda
de cá ibio, relativas aos meses de julho, agosto, setembro e outubro
de it: :7, dos seguintes bancos, estabeleedios na Capital do Estado do
Rio ( rende do Sul:
.1 lnco do Brasil,. Banco Alemão Transatlântico, Banco Francês
ri do Sul, Banco Nacional do Comércio, Banco
e lia ano para a Am éca
Piei! ef S. A., Banco da Província do Rio Grande do Sul e "Bank of
Lond & South América Limited".
• - Ao Sr. diretor da Recebedoria do Distrito Federal:
' . 519 — Comunicando que o Sr. diretor geral, a quem foi presente o processo fichado sob n. 81.356, de 1938, em que José Duarte
Freil )s, estabelecido à rua Figueira de Melo n. 152, solicita per-

miss o para efetuar em prestações o pagamento da quantia de réis
2:32 $000, a que foi condenado em virtude do auto de infração numere i 2.504, de 1937, anexo, proferiu, em data de 2 do corrente, o seguin i s despacho :
!Indefiro o pedido, por isso que o requerente, com a simples demori, verificada na solução do mesmo, foi praticamente atendido.
iestitua-se o auto anexo à Recebedoria do Distrito Federal, para
pros I 3guir". (Processo 81.356-38).
4. 520 — Pedindo a restituição com brevidade, do processo fichae ) no Tesouro Nacional sob n. 1.070, de 1935. (Processo número
47 . E .4-37) .
4. 521 — Transmitindo cópia da nota complementar de taxa que
a E ipresa Usina Queiroz Limitada, desta Capital, deverá pagar em
virt de do aproveitamento que realiza no rio Mata-Porcos, sito no
mur cipio de Itabirito, Estado de Minas Gerais, na importância de
2:3; 26, a qual foi enviada a esta Repartição pelo Departamento Nacior 1 da Produção Mineral. (Processo n. 92.293-38).
—Ao Sr. serventuário do Segundo Oficio da Terceira Preteria
Civi nesta Capital:
i N. 674 — Comunicando que, tendo presente vosso oficio sem númei;I, de 23 de novembro último, em que consultais sobre incidência
do ;oposto do selo nos vários livros usados pelos escrivães e oficiais
do ,egistro Civil, preferi, em 2 do corrente, o seguinte despacho:
"Responda-se no sentido do parecer".
! O parecer em questão foi emitido pelo Sr. inspetor superintenden'e, bacharel Antônio Peixoto de Azevedo, nos seguintes termos:
"O assunto constante da consulta, quanto aos itens 1, II, III, IV e
V. ncontra solução nos itens da resposta à consulta formulada pelo
tab hão de Notas do Termo e Comarca de Itacoattára, Estado d.)
Air lzonas, que orgiinou a ordem desta Diretoria à Delegacia loiscn1
das sele Estado, n. 52, de 20 de outubro último, publicada no Diário
Ofi ial do dia seguinte.
Quanto ao item VI, se poderá declarar que não há colisão alguin.i
ent . e o disposto no artigo 12 do decreto n. 24.227, de 12 do maio .1..;
19: 1, e o artigo 26 Inciso 3° do decreto-lei n. 1.137, de 7 de °uh:bri de 1936, por isso que esse dispositivo apenas deetrmina que a selai ro dos autos judiciais seja feita antes da conclusão para senten, .,
firill ou interlocutoria com força de definitiva, tanto vale dizer cp e
os ,irocessos preparados para sentença final ou interlocutoria com ta:
fora, só devem ser encaminhados à autoridade julgadora, depois dr
de idamente selados, o que não impede aos serventuários a prática uz.ou coa atos sujeitos a selo, antes daquela fase processual.
,I Ao item VIII se poderá responder que o assunto está resolvido
pe o despacho dseta Diretoria, de 12 de fevereiro do ano passado pirbl, sdo no Diário Oficsal de 15 do mesmo mês.

E o que me cumpre esclarecer e nesse sentido proponho sejam
re pendidos os itens da consulta de fls." (Processo n. 90.854-38).
N. 682 — O diretor das Rendas Internas do Tesouro Nacional
te do presente o processo fichado no Tesouro Nacional sob númerc
91 714, de 1938, em que o inspetor fiscal do Imposto de Consumo na
1 1 zona do Estado de São Paulo, Leonardo de Barros Carvalho, corta qual a taxa em que incidem os sacos, quando de tamanho até
si tu
0i ,30 de comprimento e até Orn,22 de largura, declara ao mesmo funci ,nár;o que o produto nas condições da consulta não incide no impl I sto de consumo. •

Diretoria das Rendas Aduaneiras
4 Dia 14 de novembro de 1938
Ao inspetor da Alfândega de Florianopdlis:
N. 37 — Tendo em vista o ofício n. 1.979, de 8 do corrente, do
I 3partamento Nacional da Produção Mineral, levo AO 1/0880 conheci-

I ento, para os devidos fins, que o Serviço de Fomento da Produção
icional daquele Departamento, opinando sobre um .requerimento da
"Indefiro o pedido, pai is.o que a requerente, com a simples do- E wiedade Carbonifera Creschlma Ltd., é de parecer que a referida
mem verificada na solw:rto do requerimento de fls. 25, que é datado
wiedade satisfez os itens I a IV do art. 90 do Código de Minas,
1t7, foi p raticamente atendida". (Processo s :bando-se, portanto, habilitada a gosar das regalias oonoedidas pelo
de 30 de deventbro
n. 33.247-38).
!t. 88 do aludido Código.

NI

I

El I 11111.1.•11

DTÁRTO OFTC1AL "(Sereno IV

Terça-feira 13
Conselho Superior de Tarifa
ATA DA

aaseXe

ORDINÁRIA DA 1. CÂMARA DO CONSELHO SUPERLOR DE
TARIFA

Realizou-se no dia 30 de novembro de 1938, ás 1354 horas, a 21%
sessão ordinária da 1' Câmara do Conselho Superior de Tarifa. Com, pareceram os Srs. Drs. Ilildebrando Newton de Barcelos, presidente: Otávio Lopes Sá Campos e Alberto Solano Carneiro da Cunha,
membro da Câmara; o Sr. bel. Leão Caçador, representante da Fazenda Pública e o Sr. Leonardo Guimarães, secretário. Faltou por
motivo justificado o Dr. Antenor da Fonseca Rangel Filho.
Aberta a sessão, foi lida a ata da sessão ordinária anterior, realizada no dia 25 do corrente, a qual foi aprovada.
A seguir procedeu-se á distribuiço dos processos abaixo enumerados pelos seguintes relatores!
Ao Dr. Il. Barcelos - 1.148-A, 1.152-A, 1.163-A, 1.170-A.
1.184-A e 1.291-A.
Ao Dr. , A. Solano -s 1.342-A, 1.351-A, 1.360-A, 1.364-A e
1.370-A.
Ao Sr. Sá Campos - 1.349-A, 1.358-A, 1.363-A, 1.36.8-A, e
1.377-A.
Procedeu-se, Qpós a entrega para vista do representante da Fazenda
dos Acórdãos concernentes aos seguintes recursos: 707-A-260,
832-A-77, 833-A-201, 966-A-97, 976-A-101, 1.012-A-113, 1.024-A-121
1 .061-A-R-263, 1.065-A-264, 1. 086-A-141, 1.099-A-271, 1 .102-A-280
1.119-A-291, 1.121-A-292, 1.130-A-299, 1.134-A-303, 1.135-A-304,
1.150-A-311, 1.151-A-312, 1.153-A-313, 1.151-A-316, 1.1136-A-149,
1 .511-A-165, 1.765-A-175, 2.526-185, 3.101-193, 3.338-25, 3.968-11-189,
4.018-232, 4.129- 236, 4.211-239, 4.280-240, 4,361-243, 4488-R-247.
4.628-251, 4.661-255, 4.663-R-256 e 4.702-A-R-279.
Anon do expediente foram lidos os ofícios do chefe do gabinete
do Ministério da Fazenda ns. 329, 330, 331, 367, 368 e 370, de ou.tubro
último, e novembro corrente, comunicando que S. Ex. o Sr. ministro
neg ava provimento aos recursos interpostos pelo representante da Fazenda dos Acórdãos ns. 2.923, 3.469. 3.406. 2.928, 2.214 e 3.222. em
são interessadas os firmas Stal, Tedes & Comp. Ltda. Cia., Química
Aterei: do Brasil 8. A. , Herm Stoltz & Co., Mappin Stores S. A., Ceciliano Corréia & Comp. e Seciéte de Sucreries Bresiliennes.
A seguir foi lido ainda o ofício n. 337, de 4 do corrente, comunicando que S. Ex. o Sr. ministro tomava conhecimento do recurso interposto pelo representante da Fazenda do acórdão n. 3.334 para confirma-lo e, aceitando suas razões, dispensar, por equidade, a multa
imposta.
Passando-se á ordem do dia, foram julgados os seguintes recursos:
N. 1.249-A-380 - James Magnos & Comp. - Classe, mercadoria - AlfAndega do Rio - Relator Dr. A. Solano. - Negou-se provimento.ao recurso, unanimemente.
N. 1.277-A-404 - Pirie Mares & Comp. - Classe, mercadoria - Alfândega de Santos - Relator Dr. A. Solano. - Deu-se
provimento ao recurso. tinardmemente.
N. 1.282-A-408 - Prado Dantas - Classe. mercadoria - Alfândega de Santos - Relator Dr. A. Solano. - Deu-se provimento ao
recurso, unanimemente.

N. 1.286-A-411 - Xavier Neves & Comp. - Classe, mercadoria - Alfândega de Paranaguá - Relator Sr, Scl, Campos. - Negou-se provimento ao recurso, unanimemente.

Dezembro

de 1938 25181

Ao Dr. II. Barcelos - 1.189-A, 1.193-A, I.199-A, 1.208-A o
1.215-A.
o Sr. SÁ Campos - 1.378-A, 1.382-A, 1.388-A, 1.394-A, •
1.400-A.
Ao Dr. A. Rangel Filho - 1.374-A, 1.381-A, 1.384-A, 1.392-A,
e 1.397-.
Ao Dr. A. Solano - 1.373-A, 1.378-A, 1.383-A, 1.390-A •
1.395-A.
Á hora do expediente foram ' lidos os ofícios do chefe do gabinete do Ministério da Fatenda na. 372 e 373, de 23 de novembro último, comunicando que S. Ex. o Sr. ministro negava provimento aos
recursos interpostos pelo representante da Fazenda dos Acórdãos
ns. 3.2154 e 3.915 em que são interessadas as firmas Cruz 9 Comp.
e Fernando Ilackradt & Comp.
Passando-se .8 ordem do ria, forans julgados os seguintes recursos:
N. 1.132-A-301 - Zivi Kluwe Muller & Comp. - Classe, met.-,
eadoria - Alfândega de Porto Alegre - Relator Sr. A. Range'
Filho. - Negou-se provimento ao recurso, unanimemente.
N. 1.234-A-369 - M. Atoleiro & Comp. - Classe, mercavaria - Alfândega do Rio - Relator Sr. A. Rangel Filho. - Negouse provimento do recurso, unanimemente.
N. 1.244-A-377
Ayres & Son - Classe, mercadoria - Alfândega do Rio - Relator Sr. A. Rangel Filho. - Negou-se provi- I.
mento ao recurso, unanimemente.
N. 1.221-A-859 - Feliz Pereira dos Santos & Comp. - Classe,
mercadoria - Alfândega do Rio - Relator Sr. Sá Campos. - Negou-se provimento ao recurso, unanhnemente.
N. 4.558-248 - Induslriiiis Martins Ferreira S. A. - Classe,
mercadoria - Alfândega de Santos - Relator Sr. A. Solano. Negou-se provimento ao recurso, unanimemente.
N. 1.105-281 - J. R. da Fonseca & Comp. - Classe, mercadoria - Altândega de Porto Alegre - Relator Sr. A. Rangel Filho.
- Deixou-se de tomar conhecimento do recurso, por perenipto,
unanimemente.
N. 1.218-A-357 - Companhia Indutrial Pirai - Classe, mercadoria - Alfândega do Rio - Relator Sr. A. Rangel Filho. - •
Negou-se provimento ao recurso, unanimemente.
N. 1.26-5-A-393 - Raosneleux & Co - Classe, mercadoria Alffindega do Rio - Re:a'air Sr. A. llangel Filho. - Negou-se provimento ao recurso, unanimLieente.
N. 1.250-A-381 - James Magnas â Comp. - Classe, mercadoria
- Alfândega do Rio - Relator Sr. A. Rangel Filho. - Negou-se ar
provimento • ao recurso. unanimemente.
N. 1.2i3-A-40 - Viuvo P. Sarcinelli - Classe, mercadoria Alfândega de Santos - Retator Sr. A. Solano. - Deu-se provimento ao recurso, contra o voto do Relator, o Dr. Hildebrando Barcelos foi designado para redigir o Acórdão. Impedido o Sr. Sá Cam.
pos.

N. 1.61I-A-169 - eia união Fabril - Classe, mercadoria Allfuntega do Rio Orando - Relator Sr. A. Rangel Filho. - C011• .1 . teti-se o julgamento em diligência afim de que, em comissão do
tarifa, seja proferida decisão da qual deve ser a porte intimada para
tuz ar, querendo, do direito de recurso, unanimemente.
N. 1.254-A-384 - J. Polito - Classe, mercadoria- Alfândega

do Rio - Relator Sr. A. Solam). - Negou-se provimento ao recurN. 1.2147-A-41? - Xavier Neves & Comp. - Classe, mercado- so, unanimemente.
Relator
Dr.
A.
%lano.
Neria - Alfândega de Parana guá
N. 1.307-A-131 - Ateliers de Contructíons Eleetroques de Chergou-se provimento ao recurso. unanimemente.
leni S. A. - Classe, mercadoria - Alfândega de Santos - Relator
N. 1.291-A-415 - Pernambuco Tramways & Power Co T.td. - Sr. Sá Campos. - Deu-se provimento ao recurso, unanimemente.
Classe, mercadoria - Alfândega de Recife - Relator Sr. Sá Cam• N. 1.314-A-435 - Walffinetal Ltda. - Classs, mercadoria pos. Deu-se provimento ao recurso, contra o voto do Sr. presiAlfândega de Santos - Relator Sr. Sá Cam-,os. - Negou-se prodente.
N. 1.297-A-419 - Cia. Força e Luz do Paraná - Classe. vimento ao recurso. unanimemente.
Dl: 1.319-A-439 - Zivi Mime Mulier
Cie Ltda. - Classe,
mercadoria - AlfAndega do Paraná - Relator Sr. Sá Campos. 7p reo1I-se provimento ao recurso. contra o voto do Relator. O Dr. mercadoria - Alfândega de Porto Alegre - Relator Sr. Sá Campos,
- Não se conheceu do recurso, por perempto, unanimemente.
A. Selem) foi desfiz-nado para redigir n acórdão.
N. 2.101-48-420 - Amerieo Martins Júnior & Comp. Ltda. Adiados - 1.132-A-301 - 1,244-A-377 - 1.234-A-369
Classe,
mercadoria - Alfândega de Santos - Relator Sr. A. Solano.
1.1ig k_307
1.??1-A359
4.6s8-. x-174 - 1.0g0-A-2n8
- Tomou-se conhecimento do - recurso, para, reformando a decisão
1.222-A-360 - 1.105-A-281 - 1.218-A-357 - 1.265-A-393
recorrida classificar a mercadoria no 'artigo 327 da Tarifa de 1900,
1.25n-A-2R1 - 1.273-A-400 e 1.611-A-169.
taxa de $600, como xilol, Unanimemente.
Adiados - 1.656-A-174 - 1.080-A-268 - 1.139-A-307 . Secretaria da 1'. Câmara, do Conselho Superior de Tarifa, em
1.222-A-360 e 1.046-A-131-423.
1 de deremhro de 1938, - Leonardo Guimarães, secretário.
Secretaria da 1' Câmara do Conselho Superior de Tarifa, em
3 de dezembro de 1938. - Leonardo Guimarães, secretário.
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 1'. CAMARA DO COSELHO SUPERIOR DE
TARIFA

Realizou-se no dia 2 de dezembro de 1938, ás 13% horas. a 22'.
seseão ordinária da P. Câmara do Conselho Superior de Tarifa.
Compareceram os Srs. Drs. Hildebrando Newton de Barcelos. presid e nte; Alberto Solano Carneiro da Cunha, Otávio Lopes Sá Campos e Antenor da Fonseca Rangel Filho, memmbros da Câmara;
o Sr. hei. Leão Caçador, representante da Fazenda Pública e o Sr.
Leonardo Guimarães. secretário.
Aberta a seseitio, foi lida a ata da sessão ordinária anterior, realizada no dia 30 do mês passado findo, a qual foi aprovada.
A seguir, procedeu-se a distribuiãço dos processos -abaixo enumerados pelos seguintes relatores:

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEOUNDA CAMARA DO OONSELHO SUPERIOR
DA TARIFA

Realizou-se no dia 5 de dezembro de 1938, lis 13 112 horas, a 20a
sessão ordinária da 211 Câmara do Conselho Superior de Tarifa.
Compareceram os Srs. Rodolit• Ortenblad, presidente da Câmara; Luiz Cavalcanti Sucupira, Odilon Martins de Araujo e Nestor
Moura Bras l, membros da Câmara; o Sr. bacharel Garcilazo V61080
Freire, representante da Fazenda Pública e o Sr. Sisinio Sequeira,
secretário.
Aberta a sessão, foi lida a ata da sessão anterive, realizada na
dia i 4:19 detembro corrente, a qual foi aprovada.
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A seguir procedeu-se a distribuição dos processos abaixo anuN. :.580-132 4- Companhia Carbonifera Rio Grandense
hW.*
'morados, pelos seguintes relatores:
cão de ;iireitos - Alfândega do Rio - Relator, Odflio Araujo.
,
Ao Sr. Rodolfo Ortenblad - 3.342, 3.351, 3.355, 3.359, 3.364, Negou-a provimento ao recurso, unanimemente.
0.641, 3.661 e 2.701.
N. L954-48 - Manáos Harbour Limited - Revisão de despacho
Ao Sr. Luiz Sucupira - 3.307, 3.352, 3.356, 3.360, 1.365,
- Alfâ dega de Manaus - Relator, Rodolfo Ortenblad. - Negou-se
p.664 a 2.700.
Ao Sr. Moura Brasil - 3.349, 3.353, 3.357, 3.361, 3.367 2.796 provim ato ao recurso, unanimemente.
* 3.194.
N. 3.154-265 - 5 .A. Empresa de Viação Aérea Rio GranO Sr. Odilio Araujo - 3.350, 3.354, 3.358, 3.363, 3.371, 2.541 dense
• Nrig" - Infração da circular n. 64, de 30-5-1934, do Sr. mi4* 3.109.
nistro a Fazenda - Alfândega de Porto Alegre - Relatar, Rodolfo
Pasando-se à ordem do dia, foram julgados os seguiu I3 Te- Ortenb td. - Negou-se provimento ao recurso, unanimemente.
leursos:
N. 3.154-265 - S. A. Empresa de Viação Aérea Rio Grandense
N. 2.728-35 - Viação Férrea do Rio Grande do Sul - ienção ""Vari; " - Infração da circular n. 64, de 30-5-1934, do Sr. ministro
de direitos - Alfândega do Rio Grande - Relator, Rodolfo Orti nblad. da Fa2 nda .= Alfândega de Porto Alegre - Relator, Ortenblad. Impedido o Sr. Odflio Araujo. - Deixou-se de conhecer o re- Negou- w3 provimento ao recurso, deliberando-se mais, sugerir ao
curso, por preterição de formalidade essencial, unanimement
Sr. m listro da Fazenda a aplicação do principio de equidade, una.
N. 2.858-R-42 - The S. Paulo Tramway Light & Pos r Co. nimern .nte.
Ltd - Redução de direitos - Alfândega de Santos - Relatc , Luiz
N 3.246-317 - Henrique de Botton - Redução de direitos Sucipira. Impedido o Sr. Rodolfo Ortenclad. - Deu-se proll mento
Alfând ga do Rio - Relator, Rodolfo Ortenblad. - Deu-se proviao r n rurso, unanimemente.
mente 'ao recurso, unanimemente.
N. 3.009-54 - The Rio de Janeiro Tramway Light and Power
N; 3.252-324 - Companhia de Propaganda, Administração e
Co. Ltd. - Revisão de despacho - Alfândega do Rio - elator, Comél
(Propagl - Redução de direitos - Alfândega do Rio
Luiz Sucupira. Impedido o Sr. Rodolfo Ortenblad. Deu- e pro- Relatc , .lo
Rodolfo Ortenblad. - Deu-se provimento ao recurso, unavimento ao recurso, unanimemente.
N. 3.164-273 - Alfândega de Maceió (er-officio) - orstel- nimer ente.
rnami et, Cia. - Acréscimo em manifesto - Relator, Rodc4 fo OrIS 3.256-322 - Companhia Comercial e Marítima - Redução
tenh I nd. - Negou-se provimento ao recurso ex-officio, u anime- de dl; )itos - Alfândega do Rio - Relator, Luiz Sucupira. - DeuInPron.
se pr vimento ao recurso, unanimemente.
X. 3.185 - 61 - Wilson, Sons & Company Limited - Imi esto de
lk 3.262-325 - Companhia Comercial e Maritima - Redução de
farol - Alfândega do Rio Grande - Relator, Rodolfo Ortenbl d. Im- direit s - Alfândega do Rio - Relator, Rodolfo Ortenblad. Deupe!1 ; rio o Sr. Odflio Araujo. - Converteu-se o julgamento m
se pr vimento ao recurso, unanimemente.
a, sim de ser ouvida. a Alfândega do Rio Grande,
anime3.266-326 - Ford Motor Company, Exporte Inc. - Redução
momo.
de di altos - Alfândega do Rio - Relator, Luiz Sucupira. - DeuN. 3.202 - 288 - Companhia Brasileira de Artefatos d Borra- se pi ivimento ao recurso, unanimemente.
cha - Revisão de despacho - Alfândega do Rio - Relato , Oodilào
• 3.274-330 - Companhia Nacional de Cimento PortlandS. A.
Araujo. - Deixou-se de conhecer do recurso, por prete
Çã e - R visão
de despacho - Alfândega do Rio - Relatar, Luiz Su-a
forinalidade essencial, unanimemente.
cupi' L. - Converteu-se o julgamento em diligência, afim de ser
N. 3.210- 293 - The São Paulo Tramway, Light an Power ouvb
) o Ministério da Agricultura, unanimemente.
Co. Ltd. - Adicional de 10 % Alfândega de Santos - Relator,
Rof i nifo Ortenblad. - Deu-se provimento ao recurso, contr o voto
3.384-338 - Companhia de Niquel do Brasil - Isenção de
do cg r. Odilio Araujo.
direi os - Alfândega do Rio - Relator, Luiz Sucupira. - Negou-se
N. 3.231-309 - Nicolau Archilla Rodrigues Reduç è de di- prov I mento ao recurso, unanimemente.
1
reitos - Alfândega de Santos - Relator, Rodolfo Orten lad. 287-340 - Société Anonyme du Gaz de Rio de Janeiro
i
•3• de
liDea-se provimento ao recurso, unanimemente.
mção
direitos - Alfândega do Rio - Relator, °cirno Araujo.
N. 3.217-318 - Companhia de Propaganda, Admini ração e -- 1 3gou-se
provimento ao recurso, unanimemente.
Conu; rcio (Propac) - Revisão de despacho - Alfândega Rio g . 3.290-342 - "Gazeta dos Tribunais" - Isenção de direitos
Re l atar, Lu i z Sucupira. - Deu-se provimento ao recurs , unanimerermtp.
Ifândega do Rio - Relator, Luiz Sucupira. - Deu-se provi.
iestre & men o ao recurso, unanimemente.
N. 3.251 - 320 - S/A Brasileira Estabelecimentos
131:•! , (.5 - Revisão de despacho - Alfândega do Rio
Relator,
secretaria da 2a Câmara do Conselho Superior cie Tarifa, AO de
Odil io Araujo. - Deixou - se de conhecer do recurso, por
dez( nbro de 1938. - Sisinio Sequeira, secretário.
unanimemente.
PAUTA - SEGUNDA CAMARA
Em virtude de haver impedimento legal, o Sr. Rodol D Ortenbl:ol deixou de tomar parte no julgamento dos recursos d números
.Pauta para a sessão ordinária a ser realizada no dia 15 de
2.S - R - 42 e 3 . 009 - 54; e o Sr. Odflio Araujo procedeu de igual
dez mbro de 1938, às 13 112 horas, quinta-feira:
forma com relação aos recursos ns. 2.728-35 e 3.185.
N. 3.085-A-116 - Otis Elevator Company - Faturas consli-,
Secretaria da 2a Câmara do Conselho Superior de Ta ifa, 5 de
lar ; - Alfândega do Rio - Relator, Odflio Araujo.
de/1 ,14Po de -1938. - Sisinio Sequeira, secretário.
N. 2.686-149 - D. Marsicano & Cia. Ltda. - Redução de diATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA CAMARA DO CONSELH SUPERIOR rei )5 - Alfândega de Santos - Relator, Luiz Sucupira.
DE TARIFA
, N. 3.037-219 - Société Anonyme du Gaz de Rio de Janeiro Realizou-se no dia 10 de dezembro de 1938, às 10 h NIS, a 21a Re. 'isão de despacho -- Alfândega do Rio - Relator, Moura Brasil.
SeS0 ordinária da 2a amara do Conselho superior de T 4fa. I
i N. 3.109- 243 - Wilson, Sons & Company, Ltd. - Imposto de
Compareceram os Srs. Rodolfo Ortenblad, presiden ; da , Câ- fal 1 - Alflandega do Rio Grande - Relator, Moura Brasil.
mara; Luiz Cavalcanti Sucupira, Odilio Martins de 'Arauj e Nestor
N. 3.186-279 - The Amazon River Steam Navigation Company
Moura Brasil, membros da Câmara; o Sr. bacharel Gerei Lzo Veloso - 4911
- Ltd. - Direitos em dobro - Alfândega de Manaus
Freire, representante da Fazenda Pública e o Sr. Sisini Sequeira, Re ator, Odflio Araujo.
AecrPtário.
•
Aberta a sessão, foi lida a ata da sessão. anterior, ri alisada no
dia 5 de dezembro corrente, a qual foi aprovada.
A seguir procedeu-se a distribuição dos processos ;eixo enu-

ãaerados, pelos seguintes relatores:
Ao Sr. Rodolfo Ortenblad - 3.372-R, 3.378, 3.384, 3 390, 3.396,
».054 e 3.220.
Ao Sr. Luiz Sucupira - 3.375, 3.380, 3.385, 3.3 -R, 3.397,
ji.228 e 3.286.
Ao Sr. Moura Brasil - 3.376, 3.382, 3.386, 3.394, 3 400, 3.268,

N. 3.187-280 - Booth & Co. (London) Ltd. - Imposto de faro - Alfândega de Fortaleza - Relator, Odflio Araujo.
N. 3.214-296 - The São Paulo Tramway, Light and Power Co.
Li 1. - Redução de direitos - Alfândega de Santos Relator,

01 fio Araujo.
I N. 3.232-308 -- Amaro & Moio - Redução de direitos -- AIft idega de Santos - Relator, Odflio Araujo.
N. 3.240-312 - S/A Fábricas "Orion" - Isenção de direitos
- Alfândega de Santos - Relator, Odflio Araujo.
rt!,..536, 3.242, 3.249 e 3.257.
N. 3.261-324 - Companhia Comercial e Maritimit - Revisão
Ao Sr. Odilio Araujo - 3.377, 3.383, 3.387, 3.395, ,401, 2.256
d despacho - Alfândega do Rio - Relator, Odllio Araujo.
2.486.
ruintes reN .3.267-327 - Ford Motor Company, Exporte, me. - Re-1
Passando - se à ordem do dia, foram julgados os
'largos:
sao de despacho - Alfândega do Rio -- Seletor, Moura Brasil.
N. 2.880-A-112 - José Mariano - Apreensão de >antrabanuo
N. 3.275-331 - Inspetoria de Plantas Téxteis - Ministério da
Alfândega de Corumbá - Relator, Luiz Sucupira. • Deixou-se
itcs
grieultura
Redução de direitos -- Alfândega de Rega,
1 tor, Moura Brasil.
ai conhecer do recurso, por Pereinnto. unanimemente.
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N. 3.297-347 — Loureiro, Costa &Cia. — Faturas consulares
— Ao Sr. 'diretor do Serviço do Pezsoal do Ministério da Fa"Alfandega de Santos — Relator, Moura Brasil.
zenda:
N. 780 — Acnsando recebimento do oficio n. 591, de 3 de deN. 3.904-352 — S/A. Fábricas "Orion* — Isenção de direitos zembro
corrente.
.-.. Alfândega de Santos — Relator, Odilio Araujo.
— Ao Sr. diretor da Secretaria do Tribunal de Contas:
N. 3.319-366 — Indústrias Reunidas F. Matarazzo — Faturas
N. 781 — Respondendo ao ofício n. 1.938 8-38, de 23 de seconsulares — Alfândega de Santos — Relator, Luiz Sucupira.
tembro último.
Secretaria da 2a Câmara do Conselho Superior do Tarifa, IS de
dezembro de 1938. — Sisinio Sequeira, secretário.

Diretoria do Domínio da União
SERVIÇO DE CONTABILIDADE*

— Ao Sr. chefe do Serviço Regional da Diretoria do Domínio
da União no Estado do Maranhão:
N. 784 — Dando instruções sobre boletins de frequência.
— Ao Sr. chefe do Serviço Regional da Diretoria do Domínio
da União no Estado do Rio Grande do Norte:
N. 785 — Dando instruções sobre boletins de frequência.
— Ao Sr. chefe do Serviço Regional da Diretoria do Domínio
da União no Estado de São Paulo:
N. 786 — Respondendo ao ofício n. 240, de 19 do outubro

;último.
5-,
— Ao Sr. presidente do Instituto Nacional de Providência:
N. I.281-DA — Retificando o nome do trabalhador de la classe
Procesos despachados:
'desta diretoria, Júlio Manuel Lopes Teixeira.
— Ao Sr. Dr. 30 procurador da República:
Dia 28 de novembro de 1938
N. 1.282-DA — Solicitando seja sustado o prosseguimento da
N. 85.910-38 — Requerimento de Ademar Barbosa de Almeida ação de despejo e cobrança executiva contra Marcelo Lata.
— Ao Sr. comandante do Batalhão de Guardas:
Portugal, solicitando férias, intercaladamente. — Deferido.
N. I.283-DA — Reiterando o ofício n. 933-DA, de 29 do agosto
Mimo.
Dia 1 de dezembro de 1938
— Ao Sr. presidente da Caixa Económica do Rio de Janeiro:
N. I.281-DA — Reiterando o oficio n. 841-DA, de 8 de agosto
N. 90.033-38 — Requerimento de António Figneredo Reis, solicitando férias, intercaladamente. — Deferido, do acordo com o último .
DIVISÃO DE CADASTRO E REGISTRO
art. 29 do decreto n. 14.663, de 1 de fevereiro de 1921.
EXPEDIENTE DO BR. DIRETOR

Dia 2
N. 89.457-38 — Requerimento de Augusto Gomes dos Santos,
solicitando férias. -,- Deferido, de acordo com o art. 29 do decreto
n. 14.663, de 1 de fevereiro de 1921.
Dia 5
N. 75.303-38 — Requerimento de Archelau Morais, solicitando
férias. — Concedo as férias.
Dia 7
Portaria n. 7 — O diretor do Domínio da União resolve conceder trinta (30) dias de licenw, para tratamento de saude, nos
tormos do art. 80 do decreto n. 14.663, de 1 de fevereiro de 1921,
combinado com o art. 4 0 do mesmo decreto, à auxiliar da classe G,
do Quadro I. com exercício no Serviço Regional do Distrito Federal,
D. Arménia Silva Araujo.

EXPEDIENTE DO ER. DIRETOR

Dia 30 de novembro de 1938
Ofícios:
Sr. diretor do Departamento Nacional da Produção Vegetai:
N. I.239-DA — Reiterando os termos do ofício n. 87I-DA,
13 de agosto último.
— Sr. chefe do Serviço Regional no Estado do Pará:
N. '741-DA — Reiterando os termos do oficio n. 380, de 30 de
junho último.
— Sr. diretor do Observatório Astronómico do Rio de Janeiro:,
N. 1.242-DA — Reiterando os termos do °Ciai° n. 686-DA, do
30 do junho último.
— Sr. ittiz da 2" Vara dos Feitos da Fazenda:
N. 1.2 n 3-DA — Reiterando os termos do ofício n. 631-DA, de
29 de junho último.
— Sr. •i-etor geral de Aeronáutica do Ministério da Marinha:
N. 1.2 4.4-1)A — Reiterando os termos do ofício n. 537-DA, de 23
de fevereiro 4 1 e II•37.
en Serv i ço' de Aguas o Esgotos:
— Sr. Di r N. 1.245- 1.)'• — Re:terando os termos do ofício n. 755-DA, de 14
de julho de 1938.
— Sr. diretor de Expediente e Contabilidade do Ministério da

Ofícios:
Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal do Ministério da Fazenda: 1
N. 770 — Comunicando haver concedido trinta dias de licença,
para tratamento de saude, à auxiliar classe G, Arménia Silva Agricultura:
N. I.240-DA — Reiterando os termos do oficio n. 923-DA, de
Araujo.
25 de agosto último.
— Ao. Sr. diretor geral da Fazenda Nacional:
— Sr. diretor de Contabilidade do Ministério da Justiça e NeN. 771 — Acusando recebimento do ofício reservado n. 450, de gócios Interiores:
N. I.247-DA — Reiterando os termos do oficio n. 873-DA, de
11 de novembro findo.
13
de
-agosto último.
— Ao Sr. diretor da Diretoria do Saneamento

da Baixada Flu— Sr. presidente da The Rio de Janeiro Tramways, Light and
minense:
Power Co. Ltd.:
N. 50-DA — Solicitando fornecer ao • engenheiro desta direN. 1.276-DA — Reiterando o ofício n. 792-DA, de 25 de julho
toria, Murilo Castelo Branco, elementos relativos ao valor territorial
último.
no Distrito Federal.
— Ao Sr. diretor da Despesa Pública:
— Sr. diretor do Património e Cadastro da Prefeitura do DisN. I.277-DA — Pedindo que informe se foi averbado o des- trito Federal:
N. 1.254-DA — Sobre a organização do pavilhão do Domínio 4r_
conto em folha de vencimentos da funcionária do Ministério da Eduda União na exposição do Estado Novo.
cação e t3aude, Maria Queiroz Porto, Para pagamento de aluguel.
— Sr. diretor do Departamento Nacional da Produção Vegetal:
N. 1.280-DA — Reiterando os termos do oficio n. 372-DA, de
Dia 8
8 de abril último.
— Sr.' dire!or do Material do Departamento dos Correios e TeProcessos despachados:
légrafos:
N. 89.727-38 — Requerimento de relido de .trigue1redo Lima,
N. 1.279-DA — Reiterando os termos do ofício n. 576-DA, de
pedindo férias. — Concedo as férias.
13 de junho último .
N. 85.932-38 — Requerimento de Cândido Lapa, pedindo fé,
— Sr. diretor da Secretaria do Ministério da Educação e Sande
rias. • Concedo as férias.
Pública:
N. 1.278-DA — Reiterando os termos do oficio n. 777-DA, de
N. 32.053-38 — Requerimento de And Pena Firme, pedindo $10 de
julho último.
as
férias
férias. — Concedo
4.
EXPEDIENTE DO Bit. MINISTRO
Ofícios
Ao Sr. diretor da Despesa Pública:
Dia 5 de dezembro de 1938,
N. 712 — Solicitando averbação de desconto Para Pagamento
Processos despachados
de aluguei, em folha de pagamento do funcionário do Ministério da
Educação e Saud" João Teixeira.
N. 41.200-58 — Transferência de um imóvel para o Ministério
— Ao Sr. diretor da Recebedoria do Distrito Federal:
da Marinha, situado em Pirapora. — Autorizo,
de acordo
com os
_
.
pareceres. — A. de Sousa Costa.
N. 773 — Remetendo o processo n. 72.226-38.

TilVt
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N. 11.
cobrai

bo SR. DIRETOR OF.RAL DA FAZENDA

7")ia

da novembra de 1938

14. 21.407-37 — Relativo a ocupação de próprios mirim ais situados no Campo de Sementes São Simão. — Proceda-se pelz forma
pe eposta no parecer. — Romera ROMPI.
F.xPEDIENTE DO SR. CHEFE DA DIVISÃO

Dia 10 de dezembro de 1938
N. 73.852-38 — Oficio n. 83, de 14 de julho de 1938, é t Delegacia Fieed de Pernambuco, rernetende relatório dos servi is executadas eu e l es aeosto. — Encaminhe-se ao Serviço Re.g nal no
Estado de Pernambuco. — Bento Ficam da Rocha.
N. 57.511-38 — Franciaeo Pereira da Silva. requerend aforari p ado da terreno de marinha à rua liarão de Celeg p n. 18a. —
`Eneenatilie-se no Serviçn Regional no Estado da Bafa. - • Bento

Firury da Roehn.

DIVISXO DE ENGENarARI't E OBRAS
MxPEDIP.NTE DO SR. ta1R-Yr: DA eivisXo
Dia R de dezembro de 1938
'..rocessos:
N. 5?.269-38 — Aforamento de tefreno de marinha à . rua Visconde de fio Branco. antiea Aurora. n. 1?7. na cidede < ) Recife,
ri-querido por Luiz Dubeux. Restitua-se ao Serv:ço Re!: (mel ne
I.atade (1.• Pernambuco. para os fins convenientes. — A .' C. March f1/111.

.1

N. 91.158-37 — Venda, em concorrènria pública. da d lata "Pacr"', que se encontra na bafa Tninengo, em C,orionleS, Ma! i Grosso.
Encaniinhe-se ao S. II. D. 1Y., no medo de Mato eres.: para os
(lia1iae; fai e . — A. C. 31nrr1and.
terrcnos tit,
N. 91.6A0-2R — Novarlio
ator:m.1..1110
1..t.rgo !te
ri'e"eirIr' e prAprint- na ., irnais. h avet.i! .. 1:t
Botim, avenida Fernandes Curba rua c ot .. -11 ) ,jrn zaz.ado . e /ma
1.nui,rirla 'tela
Jer A ninio de Albtiquortitte. na ran i lll
2„ ser_
p/lia Linha Circular de eat . Hs da r,ata.
-tItta o rre pre-•
viço lterional desta Dir,eoria Tu F ,.t ..t.lo
A.
posto no final da informarile de
nela Pa-l.en n In Nnf . b,‘,;11 u (,,tiffein
N. 13.51?-8 —
da Penitenciária da cidade de O:Ivo-Preto. Mill9 Q :"I's is
.11). 1., no
Fncrurtinbc-ço ao
à instalação de um Panteon.
Fslado de Minas Gerais. tenrI n PM v i tt!) n ea l eisie rei j nforrienan
._1

r, ilare.Nand

1);t1
tua
tl.• f•
TO,O•'
t,•.O.
r.,rinorian
Dr. Francisco de Meneze ,t.
Vbr.:,10 n ,),),,-q, ao Siesej e Re:rim-Nd
por Carlos da Silva Noctoeira.
n 1‘,. exicurnprinwt
de q n Diretor ia no E:da d o d..
C Marniwp
gt. nr;./, —
.lu ...litteio para a Dele; acia Fiscal
—
N.
ri' Minas Perni Q . ern TlJ Fro f. H.ote, e onfrd
ty .
T't • ^1' n ! de -ta nirvtoria ia EAarto de
Ere:/mirthe-se
Titains Gerais, tendo em viste ;is cettrinsi -inrormt :ão de fie.
-- 1. C. 31arehand.
85.897-:;.-z -•- Ara-

Recebedoria do Dis1rilo Federal
Exni riirNTE no 911. enigme

1

Dia 12 da dezembro de 1938
Precatórios despachados'
N. 46.870-38 — Juizo da 3a Pretoria Criminal - Entrega de
iiõoiveng (quinhentos mil réis) a favor de Herminic Afonso de
Sonsa. — Cumpra-se.
N. 46.869-38 — Juizo da 3 a Pretoria Criminal -. Entrega de
30(1a000 (trezentos mil OS) a favor de Ernani Correia — Idem.
N. 46.868-38 — Juizo de 3 a Preteria Criminal - Entrega de
afio:soo° (trezentos mil réis) a favor de Ernani Correis . — Idem.
N. 46.867-38 — Juizo da 3 a Preteria Criminal - Entrega de
'300a000 (trezentos mil reis) a favor de Ernani Correit —"Idem.
N. 46.871-38 — Juizo da l a Vara Criminal —,E trega de 'réis
000a0u0 (seiscentos mil réis) a favor de Ernani Corre R. —
N. 46.872-38 — Juizo da 5a Preteria Criminal • - Entrega de
3oirtAo (trezentos mil tais) a favor de Herminio Ato 'se de Sousa.
•a- Idem.
N. 39.873-38 — Juizo da 5 a Preteria Criminal - Entrega de
5008000 (quinhentos mil Me) a favor de Domingos I )pos Pacheco.
— Idem.
Requerimentos:
N. 45.63838 lowndes & Sons Ltd.... = Restit i ase ao reetucreate de acórdo com a informaçãO o o pa.fecer, a qua ia de•2618080,
Kapois de procedidas as anotações competentes pela 3 a &lb-Direta.]

1

-;-U — Monteiro Gulr:in;::::;
•-- 1)..u.:..ttia-se a
acuruu ia.n.li a bi1ucui,1‘;,...0 e u pLcr. Intime-se para
eiet,u3 o pubaineilW 110 pt-azu ue udu unis, sou as penas ua 1ea.
N
— 1. 1ceute
Abai, —
N
— Egrejus ,S; Comp. Liou. — idem.
— Atiluitiu Juâe uu ItL‘u. — De aCórdo com a
¡Lauta /Nau e u parecer, eiltre¥Ue-âe a qu...1113 de
uUU.
— Múmia, uewu. —
acardo com
o par Jer a pena de revalalacuu cu1'L'eptiuueuiu au seio devidu. PUu despacho e (1ecorria') u pfuzu
nula:Lu-mi u pructe.au
rre urauuria, 1-Gerld da Fazenda Publica, pare 3 insere:eu da diviva.
47.113-38 — Companhia bh.t. ' do
— toem.
. 47.114-a8 — Luiz Azeveuu
Comp. — Idem.
Autos:
1 . 416, de 1936 — Contra Miguel Lagineatra e; Comp. —
vista do que cutiaia dast° pruCcâó0, julgo improcedente o auto de
lis. • -á e determino u seu arquivamento, depois do todas as devidas
emoli aiea.
. 53, de 1U38 — lontra Amaro A. Peixoto ta. Comp. — Á
vista do que consta déste processo e em obediéncia ao que já ficou
roso' ida pelo 2" Conselho de Contribuintes, como se vedo acorda,
n. t 539, puulicadu no suplemento anexo au Dtário Oficiai de 11
de 1 'rena re ullimo, julgo ias') acedente o auto de fls. 2j3 e detern nu o seu ar iuivamento depois de feitas as devidas anotações.
;. 409, ti) 1.38 — Contra lldelonso, Mouro .%r. Comp. —
prói
aut.:, peça inicial deste processo, nota-se ter havido coalusa do autuante, ao se referir a uma caixa com calçados, acuaipan, :ida do documento de fls. 2.
) documento aludido refere-se a uma caixa e um fardo com tecida , elEelliisLalleiii asseverada na defesa da firma autuada e não
coa :siada pelo autuante.
No regime do regulamento baixado com o decreto n. 17.464, de
G d outubro de 1926, era feita exceção, quanto á exigacia do nota
ou atura, para os produtos cujo imposto fosse pago por m e io de
gui .
Do estudo deste processo chega-se a conclusão de que nenhuma
raz o houve em nele se envolver as firmas Muanis Irmão & Comp. e
J. tinha. por isso que, contra ela, qualquer procedimento fiscal
ser i por simples pitttpluição, dada a inexistência material de &eine tos ou provas do infração pelas mesmas cometida,
Nestas condições, tudo vasto e bem examinado, resolvo julgar
im rottedento o auto de fls. 3j4 e determino o seu arquivamento,
de: ais de feitas as necessárias anotações.
N. 4?3, de 1938 — Coalra V. Marques !tosa & Comp. — Á vista
do :uai consla déste prweitto, quo correu lodos os tramites regulam( liares, julgo procedente o auto de fls. 415 e imponho á firma V.
tri th.s 'tosa & C01111). a multa de 50 23000, mínimo do art. 111 § 1°,
lei a A, primeira parte. do regulamento anexo ao dec,reto n. 17.461,
do 6 de outubro de 193a.
Intime-se para o recolhimento da multa no prazo de 30 dias.
se acne dc calaaança eacauliva, suieitando-se. tainbam, ás dereas
srr çõos Icfais, sn:va o diroito de l'eCnrso dentro de 20 dias, oh
• tu: : as exigarias do decreto-lei n. 607, de 10 de agosto de 1938.
N. 426, de 1933 — COnti i TIlun -,er, Currip, — Á vista
di que consta désto processo, que correu todos o t seus tramites ri.g • t e mentares„julgo procedente o auto de fls. 415 e inipenho á fanai
11 irner. Eloesell (a Comp.. a multa de 50e000, mínimo do art. 111.
a 1°, letra A, primeira parle, do regulienerde anexo ao
II 17.464, de O de outubro de 192a.
Intime-se para o recolhimento da multa no prazo fie 30 dia,
• h pena de cobrança executiva, suje t tando-se, tarnham. ás Jornais
s lições legais, salvo o direito de recluso dentro de ?O dias, obser't das as exigências do decreto-lei n. 607, de 10 de erste (In 193e.
Idantico despacho foi proferido TIO auto n. 310-)8, contra G.
) ilippone & Comp.
N. 83, de 1938 — Contra Nadir Figausiredo S. A. — Á vista do
• ie consta désto processo e de acerca, com a informacao do autuante,
, migo improcedente o auto de fls. 3 1 4 e determino o seu arquiva: lento na forma da legislaeão em vigor.
Aroma a decisão, vá o processo ao autuante para proceder á
ntrega da mercadoria, mediante tarmo.
Idêntico despacho foi proferido no auto n. 449-38, contra Prista
200a000.
Coinp. —
N. 467, de 1938 — Contra Byington & C. — Pelo que se infere
ios documentos de fls. 213, do presente processo, trata-se de rnnessa de 26 caixas de papelão, encaixotamento original, contendo
'parelhos de rádio, remetidos da filial do São Paulo para a filial
lesta Capital.
Houve, por conseguinte, uma simples transferência do mercndoria, de uma filial a Outra.
O dutunnin não diz no auto se a mercadoria estava contida,
efetivamente, na embalagem originária, se selada ou não, dilireneles
essenciais e do imitir acautelamento para o Fico que a Obvies verifica r ão de preterieão de formalidades da nota ou fatura;
Assim, julgo improcedente o auto de fls..- 415 e *determino O seis
e.rquivaninitt,. n ti rmáis de feitas s'e necessárias* anotações-s...
- -Coatra W. Kreibs — Á -vista do que censaa
&sie nrocesso nue correu todos os seus tramites regulamentares,
j ul ga at'o rarfe nte o enti) de flaa 5 e imrainhá • á•W. Rfeba; a 'milita
de 6003000. mínimo do art. 112. §• r, "a"; do decreto-lei 1,. 3n1,
da" 24 do fevereiro do 1938, revigorado pelo decretoa lei tia 139, de
21 de setembro (Mate ano.
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Intime-se para o recolhimento da quantia devida, no prazo de 30
dias, sob pena de cobrança executiva, salvo o direito de recurso
dentro em 20 dias, observadas as exigências do decreto-lei n. 607. de
10 de agosto déste ano.
N. 1.597, de 1938 M. C. Fonseca 44 Comp. - Aceito-se o
depósito constituído pelos títulos da dívida pública oferecidos na
base da cotação oficial do dia anterior com o reforço em dinheiro
tanto quanto baste para completar o valor da caução lavrando-de o
respectivo térmo aditivo de responsabilidade na forma das disposirües em vigor.
N. 1.597, de 1938 - M. C. Fonseca & Comp. - Aceite-se o
depósito constituído pelos títulos da dívida pública oferecidos na
base da cotação oficial do dia anterior com o reforço em dinheiro
tanto quanto baste para completar o valor da caução lavrando-se o
respectivo tênue aditivo de responsabilidade na forma das dispos.iirôo& em vigor.
EXPEDIENTE DO SR. ASSISTENTE

Dia 12 de dezembro de 1938
Requerimentos:
N. 19.814 - Américo do Nascimento de Sousa. - Proceda-se
1 inscrição pelo modo proposto e dê-se baixa a partir do corrente
exercício no lançamento em nome de José Augusto Cardoso Segundo,
a quem. imponho a multa de 125$000, médio da lei.
N. 34.535 - Berta de Araújo. - Em face da infoimação o parecer, dê-se baixa re querida a partir do exercício de 1935. Impónho
é Reda Araújo a multa de 50$000, mínimo da lei.
N. 23.596 Dionol Vieira de Sousa. - Transfira-se "ex-officio" para Dionel Vieira de Sousa a quem imponho a multa de réis
1257000, médio da lei. Em seauida vá o processo ás l a e 3a SubDiretorias para dizerem se existe dívida por parte da firma suced irla
N. 32.780 - Davi dos Santos & Irmão. - Averbe-se a mudança. Imponho A firma Davi dos Santos & Irmão a multa de réis
503000, mínimo da lei.
N. 42.218 - vie ante de Albuquerque. - Em face da informaparecer. mantenho o deanaebo de 17-3-19:18.
N. 24.381 - Adelino de Almeida. - Transfira-se "ex-officio"
para n nome de João Silva, dileto para o de Alexandre Salgado e
finalmente, para o de Adelino de Almeida. Imponho aos dois primeiros, a cada um, a multa de 1253000, médio da lei, e a Adelino de
Almeida, a de 503000. mínimo da lei e mais 30 % sôbre os emolumentos de registro. Em seguida vá o processo a i a Sub-Diretoria
para dizer se existe dívida nor parte das firmas sucedidas.
N. 45.614 - Freire Guimarães & Comp. - Averbe-se a baixa
solicitada. Imponho á Fre:re C41-77-nar:les ennin, a multa de reis
505000, mínimo da lei.
N. 46.446 - Miei° Terringno. - Proceda-se á inscrição pelo
modo proposto e dê-se baixa "ex-officio* a partir do corrente exertido no !amamento em nome de Mieeli Leonardo. a quem imponho
multa de 1253000. medi° da lei. Imponho, também, a Felfeio Tertinem) a multa de loo g nno mínimo da lei.
N. 19.872 - O. n orrI P S Beis. Proceda-se A inscrição pelo
modo proposto na informarão de 13-R-f935. e de-se baixa "esc-afeleio" a partir do 2° semestre dn 1933. no leneamentn em nome de
Antonio Conceleão ao min i imnanho a multa de 1253000. médio da
lei. Imponho. tamh een. A firma O. Onmes nele a multa de inflem,
ri-des t ino da /et.
N . 27.865 - O. Reis & Morasse. - Em face da informação e
nareoer, reconsid ero o de gnaeho de 26-5-1986. exarado no oroceeso
• 83.385 de 435. ra ra o fim de torn,t-in de nulo efeito. Cumpridn o deenacho rornotn-en o nrnenc q n ao Oabinete do Sr. direto
pftn, ris devleng fine
. 24.830 - Franaleen Antônio Rebelo. - Transfira-se "exoffir t n" pare n nome en Frennicen Antonio Rebelo, a quem imponho
• melta da 49sR000 mmin de lei.
N. 45.684
FrIen,lado msrrins Moreira. - Em face da informarão e nareeer, indefiro o nedldn de fls. 8.
ar. 94.654 - Merent Te Turco. - Em face da informação e
pare"er, indeferido.
N. 30.610 - Ariobar Fraca Pinheiro. - Averbe-se a mudança
"e"T-nffiele". Jmnonbe a Ariohar Frasca Pinheiro a multa de réis
ustono. médio da lei.
N. 30.625 - 3. e. Teixta irft de Carvalho. - Transfira-se "exofficio" para e nome de J. C. Teixeira de Carvalho, a quem imponho
e multa de /25 a000, médio da 1e4 ln, se guida vá o processo á la
Snh-Diretorin para dizer se existe divida p or Parte da firma eucedida.
N. 30.030 - Luiz de Lima. - Proceda-se á inscrieão nas termos p ropordes. Imponho a Luiz de Lima a mulla de 400;000, mfnino() da /ei.
N. 90.611 - An gusto Sommacal. - Tdern.,
a7. 29.278 - M. Mahtf. - Imponho a M. Maluf a multa de réis
1003000, minimo da lei.
N. 49.1511 - Tfirsch Irn. - Proceda-se á inserirão nos termos
do narecer. Imponho a Rirsch Birn Ti muita de 100$009, minimo
da lei.
Ig . 99.911 - Souto Maior & Castro Ltda. - D6-se a baixa requerida a partir do exercido de f999.
C1.1?96 - Oscar Bererdo Carneiro da Cunha Filho. - Idem.
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N. 37.754 - Gustavo 'da Silveira Magalhães Coutinho. - Idem.
N. 178 - José Alves. - Dê-se a baixa requerida a partir do
exercício de 1933.
N. 25.301 - J. F. Guaraná de Barros. - Em face da Info**
mação e parecer, reconsidero o despacho do 7-2-1938, para o fim de
torná-lo de nulo efeito.
Certidões:
.. N. 47.251 - Correia Et Antunes. - Certifique-se o que coto.*
lar.
N. 47.268 - R. Menezes Petterle. - Idem.
Na. 47.258 a 47.262 - Companhia Construtora Nacionit S. A:.
- Declare os exercícios.
N. 47.408 - Sociedade Anónima "A Económica". --Certifique-se o que constar.
Notificações:
N. 714 - Nicolau Norberto de Lues, praça Cruz Vermelha ml.
mero 40. - Multa de 3003000, mais a importancia de 3003000, relativa a ema:tomentos de reegistro. Prazo 20 dias. Intime-se.
N. 2.032 - Raul Gonçalves, rua Frei Caneca n. 14. - Multei
de 1603000, mais a importancia de 1603000 relati‘a a emolumento,/
de registro. Prazo 20 dias. Intime-se.
N. 2.140 - Irmãos Cordeiro Ltda., rua Visconde Pirajá n.532.
- Multa de 1503000, mais a importancia de 403000, relativa a emolumentos de registro, Prazo 20 dias. Intime-se.
N. 2.165 - Luiz Sentieiro, rua Joana Angélica n. 108. --.
Multa de 1503000, mais a importancia de 1003000, relativa a emolumentos de registro. Prazo 20 dias. Intime-se.
N. 2.281 - Daniel de Sousa, rua Barros Barreto n. 40-A. Multa de 150$000, mais a imnortancia do 1503000, relativa a en»,
lumentos de registro. Prazo 20 dias. Intime-se.
SEGUNDA SUB-DIRETORIA
Satisfaçam dentro do prazo de 15 dias as exigências cone
tentes dos seguintes processos:
N. 45.306-38 - Eduardo de Wilton Morgado.
N. 45.317-38 - Edésio Bolsham de Sales. - Idem, idem.
N. 45.318-38 - Edésio Bolsham de Sa l es. - Idem, idem.
N. 45.328-38 - Joaquim Ferreira de Melo, - Idem, idem.
N. 45.330-38 ._. Adão Abreu da Silva. - Idem, idem.
N. 45.393-38 - João Pereira Malheiros, - Idem, idem.
N. 45.608-38 - Ana de Jesus, - Idem, idem.
N. 45.073-38 - Sociedade Cooperativa dos Chauffeurs Propriem
tárins do Rio de Janeiro. - Idem, idem.
N. 45.685-38 - Modesto Ferreira. - Idem. idem.
N. 45.794-38 - Antônio Selim Kallih. - Idem, idem.
N. 45.798-38 - .Triçtiniano António de Morais. - Idem, iderofN. 45.826-38 - Alfredo Vieira, - /dem. idem.
N. 45.931-38 - A. Barbosa 84 Comp. - Idem. Idem.
N. 45.947-38 - P. H. Denizot & Comp. - Idem, idem
N. 46.052-38 - Oscar José Viana. - Idem, idem.
N. 46.326-38 - Comercia/ Metropolitana S. A. - Idem, idem.
N. 46.469-38 - M. G. Faria & Com p . - Idem, idem.
N. 46.475-38 - Alfredo SAIAS, - Idem, idem.
N. 46.703-28 - alamige Martins. - Idem idem.
& Adier. - idem, idem.
N. 46.717-38
Diretoria do Imposto

de Ren44

EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Dia 10 de dezembro de 1938
Ofícios expedidos:
N. 1.935 - Sr. chefe da Secção do Santas - Remetendo processso em que é interessado, Lula Alves Toma:.
N. 1.936/37 - Sr. chefe da Secção de Minas Gerais - Remetendo processos em que são interessados, Paulo de Albuquerque Lacerda e Francisco Silva Coelho.
N. 1.938 - Sr. chefe da Secção de Minas Gerais - Restituindo
processo em que é interessada a firma, (talim & Comp. estabelecida
,
naquele Estado.
N. 1.939 - Sr. chefe da Secção de Minas Gerais - Restibi-e
indo processo em que é Interessada, Francisco Lobo Sobrinho.
N. 608 - Sr. Dr. procurador geral da Fazenda Pública Fazendo comunicação.
N. 609/611 - Sr. diretor da Despesa Pública - Transmitindo
processos em que é interessada a fluida Anonyme da Ou de Rio de
Janeiro, pedindo pagamento proveniente de fornecimento de luz elétrica durante os meses de agosto e outubro do corrente ano.
N. 612 - Sr. diretor das Rendas Internas - Restituindo processo em que 4 interessado o major, José Felinto Trejano de 011veira.
N. 619- ar.. diretor do Serviço do Pesssoal do Tesouro Nacional
- Remetendo proeauo devidamente informado, em que é interessado
o escriturário tia classe E, desta Diretoria, ()tiver Fonseca de Lira e
Oliveira.
N. 614 - Sr. diretor das Rendas Internas - Remetendo petição por intermédio daquela Diretoria, dirigida ao Sr. ministro dai
Fazenda pelo Sr. Francisco Mário de neilveia e prestando iater-ii
maeões.
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Dia 12 de novembro de 1933
Requerimentos despachados:
N. 8.260/38 — Vitor Rodrigues da Silva. — Indeferidl.
acordo com o parecer, mantenho o lançamento.
N. 8.39tV3S — Júlio Manuel dos Santos Repouças. — No Processos de Iam:atavia° "ex-officio", "ex-vi" do disposto no a t.
t a do regolainento deste impo‘to, não são consideradas quut.squer
iteduçavs.
Indeferido. por isso a petição do fls., para manter o lanij monto
reel:Iniado .
N.' e.470/38 — José Costa e Silva. — Indeferido. Do acor lo com
o parecer, mantonho o lançamento.
N. 11.baa/38 — (1) Antenor Guimarães. — Sele o doe .mento
de folhas.
N. 14.057138 — (2) José Camilo Ca stro Leit. — De nem lo curo
o pai 1I, mantenho os Loçamentos relativos aos exorei ios de
!ora
te.701/38 — (3) Frederick Arguo. — Faça prova !Ia data
ea, :ate rugrossou ao País.
N. ;;00/a8 — Gustavo Seheitlin. — Indeferido. De oco: !o com
o parecer. mantenho o lanÇanivirdo.
• 7.495/:;,-; — Ilimiberto 1 ialrOrto Delioul. — A mult1 devida
!:0 caso e a (to 30 %, (trinta por cal to). 1 orno, pois. conhç iniecto
roe t :anação para determinar seja feita aquela retificação do buiN. 17.874/38 — Júlio Pedroso de Lima Brandão. — 'ferido.
a exclusão solicitada, prosseguaido-so no exame da det aeo

:e ,

N. 19.008/38 — Carlos Lopes de Mendonça. — Por fatia de arnlegal, indeferido. Prossiga-se na cobrança do débito e• arquiveprocesso.
Primeiro Conselho de Contribuintes

Ittalizou-se nu dia 8 de dezembro, às 14 horas, a 37: 1 sessão
...vai:eia, do 1•0 Conselho de Contribuintes. Compareceram c 3 eerilture.; Raul de Araujo Meie, presidente, Jaime Per tcles do Soi si (alieiarae.•-, vice-presidente, José Neves da Fontoura. José Lua Batista,
1.: .1Olui.rda Lopes Rodrigues; o Sr. Tilo Rezende, representai' 3 da Fazenda aública, e o secretário Sr. António Pere:ra da Corta.
Al•:.:rta a sessão foi lida e aprovada a ata da sessão anterior,
.1
1ei1/m.1a no dia 2 do corrente.
1
No expediemo foram lidos os ofícios ns. 379, 380 e 3 ti, do CO
a
co, rnè , do novembro findo, da chefia do Gabinete do Sr., ministro
cia Fazenda, comunicando que o Sr. ministro resolveu, de ai orca) com
os pareceres do 1 0 Conselho de Contribuintes, nos acordãos • s. 6.551,
6.rsa4 e G.taia, dispensar, por equidade, as multas Sinposlit : à Ferreira (Su Comp. pela Secção do Imposto de Renda no Ma anhao: à
Comp. Brunswick do Brasil pela Recelaid•ala e : Distei i Federal
e a António Fernandes da Crua pela Delegacia Fiscal no H o Grande
de Sol.
Passando-se à ordem do dia foram julgados os seguia, es.
RECURSOS

(Sessão Pública;

N. 7.431 — Casa Bancária Cooperativa S.A. — I nposto
— Recebedoria do Distrito Federal — Relator, Sr. Edul rdo Roothases. — Deu-se provimento, ao recurso para .julgar-s( incabivel
revalidação, contra o voto do Sr. Jaime Perneies.
N. 7.510 — Joaquim Marinheiro — Imposto do Sei da Deleeacia Fiscal, São Paulo — Relator Sr. José Luiz Batista. -- Negou-se
•srovimento ao recurso. unanimemente.
N. 7.524 — Standard Oil Co of Brazil — Imposto d Selo. Reiebedoria Federal, S. Paulo (ex-officio") — Relatou*, Ir, Areiam
Mala. — Negou-se provimento ao recurso "ex-officio" r ira confirmar-sei a decisão recorrida, unanimemente.
N. 7.534 — Banco de Ontens — op. bane. — Delei acia
Ceará — "ex-officio" — Relator, Sr. José Luiz Batista., i - Negou-se
provimento ao recurso "ex-officio" para confirmar-se a decisão
recorrida, contra o voto do Sr. Jaime Pendes.
N. 7.536 — Cícero Macedo de Oliveira. op. bane. - - Delegacia
fiscal, Minas Gerais "ex-officio" — Relator, Sr. Artur o Mala. —
Negou-se provimento ao recurso "ex-officio" para cor armar-se a
decisão recorrida, unanimemente.
N. 7.580 — Banco Comercial do Estado de São Pa ilo e Banco
&talo Brasileiro — Imposto do Selo — RecePolloria Fedt ral, em São
Paulo — volunt. e "ex-officio" — Relator. Sr. Arau, 3 Moia. —
/aegou-so te .ovimento ao roeurso voluntário e "ex-officii para conf oara • a d eeic ão ror. c-rida. unanimemente.
'elo

• , ,1!
e (3) — Reproduzidos por terem si d publicados
•Oad .ncorrcça•s.

N. 7.578 — J. R. Claverte — Vendas mercantis — Recebedoria
do Dist ito Federal — Reiator, Sr. Araujo Mala. — Ne gou-se oro.
mictai ao recurso, unanimemente.
(Sessão secreta)
— Portela Paesos Ciunp. Ltda. — Imousto de renla
N.
see, to do hopoS10 de Remia, Bata — Rolator, Sr. J..eaS Luiz Batista. - Deu-se provimento, em parte, ao recurso, para mandar-se
esmoer , por inc4bivel, a multa do 5 4) 5,, unaoimemento.
N. 7.028 — Companhia Brasileiro do Produtos em Cimento Armanda — Imposto de renda — Diretoria do linpo:sto de Renda
velunt. e "ex-officio"
Relatei*, Sr. José Luiz Batista. — Negeu-so
provin Nilo aos recursos vcduntario o "ex-officio" paia confirmarse a
risüo recorrida, unaohneinente.
N 7.043 — Comercial Uniu Assuranee C. Lte — Imp..sto de
renda _ latreierja do Imposto de Renda — Rela t or, Sr. Jose Luiz
Itatisi • — Negou-se provintonto ro recurso para man t er-se a cobranç; do imposto, unanimemente.
N 7.104 — J. Davi Joslus — LoposO de renda — Secção do
utopia de Renda, Paraná — Itelator, Sr. Araujo alma. — Deu-se
prove eido, em parte, ao recurso para roduzir-fe para 10 ca, o coe1:e : e11 aplicai° no cálculo do rendimento tribulavel. onanime.ilente.
7 7.110 — Alvaro do Sã — Imposto de reata — Secção do
Impta o de Renda, Sac . Paulo — Sr. Aramo Main. — Tornouse o liceintellt.e do recurso para devolver-se o processo à repartição 1 tiçadora afim de ser r.preciado o mérito da reclamação, una-,
nime . lente.
. 7.116 —João da Costa Marques — Imposto de renda — Secção
do Ir posto de Renda, Mato Groso — Relator Sr. Aaaajo Mais. —
Nego -se provimento ao recurso para manter-se a lançamento 'ex.,
offic i", unanimemente.
: . 7.314 — Darke. Comp. S.A. — Imposto de renda — Duroe
orla do Imposto de Renda — Relator, Sr. Jaime Penteies. — Negou-,
sO p )vimento ao recurso, unanimemente.
. 7.455 — José Pacata — Imposto de renda — Secção do Ima
pose do Renda, São Paulo — if e lator, Sr. Eduardo Rodrigues.
Leia u-sa de conhecer do recurso, por perempto, unanimemente.
1. 7.456 — Pedrci Sa l omão — Imposto de renda — Secção do
Imp sto de Renda, São Paulo — Relator, Sr. Jose Luiz Batioe,
t)eu se provimento, em parte, ao recurso para ser Molinete., na
cedi a O, a importencia correspondente à quota-oarte da 5 % do
vale da propriedade agrícola (50:000000), cálculada para o pe.
doo compreeraido entre 1 de janeiro e 8 de outubro de 1934,
una 'memento,
N. 7.461 — José Pedro da Mota — Imposto de renda — Secção
do mposto de Renda, São Paulo -- Relator, Sr. Eduardo Doe
driu ies. — Deu-se provimento, em parte, ao recurso, para reconhecer te, ao recorrente, o direito à dedução de 15:000000 para 'entoa os da família", unanimemente.
N. 7.467 — Gompenbia Anelo Brasileira de Juta — Imposta
ren a — Secção do Imposto de Renda. São Paulo, "ex-officio". —
Rel tor, Sr. Eduardo Ftodri gues. — Negou-se provimento ao ree
cor o "ex-officm" para confirmar-Re a decisão recorrida, monte
me lente.
N. 7.479 João Teixeira de Araujo, (espólio) — Imposto dO
rer Ia — Secção do Imposto da Renda, São Paulo, "ex-officio" —
Re :for, Sr. Eduardo Rodrigues. — Negou-se provimento aos recursos
"e: -officio" pertinentes aos exerc/cioe, de 1933 e 1934 e* deixou-se
de tomai conhecimento do relativo ao exercício de 1932 "ex-vi" rt0
ar' 12, do derreto n. 607. de 10 de agosto de 193R. unanimemento.
N. 7.491 — Felipe Abdelnur — lemosto de renda — Secção do
In. tosto de Renda, São Paulo — Relator, Sr. Eduardo Rodrigues. —
Dc xou-se de tomar conhecimento do recurso, por perempto, unaaí temente.
N. 7.523 — Companhia Paulista de Eletricidade — Imposto de
re da — Secção do Imposto de Renda. São Paulo — Relator, Sr. Jaime
P lotes. — Negou-se provimento ao recurso, unanimemente.
N. 7.540 — Horázio António do Nascimento — Imposto de renda
— Secção do Imposto de Renda. São Paulo 'ex-officio" — Relator,
Si . José Luiz Batista. — Negou-se provimento ao recurso "ex-offi io" para confirmar-so a decisão recorrida, unanimemente.
N. 7.572 — Agostinho Pereira Diniz de Andrade — Imposto de
r• ida — Senão do Imposto de Renda, São Paulo — volunt. e "foro leio" — Relator, Sr. Araujo Meia. — Deixou-se de conhecer de
a !urso voluntário, por perempto. e do "ex-officio" "ex-vi" lo are
1* o 12, do decreto n. 607, de 10 de agosto de 1938, unanimemente.
Diligêneia:
N.
7.529.
—.Manuel Enes- Filho — Imposto de Renda.
N.
(1. ir,odo Ribeiro — Imposto de Renda.
Vista
N. 7.0i9 - .1. esmeris — Imposto de Renda — Ao Sr. F.duardel
elrignes.
Adiados :
Ns. 7.566, 7.548 e 7 .554.
FR+
Acordilos do que foi dada visa aa Sr . rppre,. nn)all! r•
: 'titia Pública: ns. 7.219 o 7.349 a 7.366.
Primeiro Coneellio tit. Contribitinte q. em 6 de dezembro do 1938.
— Antonio Pereira do Coda, searca;:rio.
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D. Almeida éc Irmão, requerimento de 27/10/1938, ficha número 9.197. — Compareça à Secretaria da Marinha. Em 10 de

dezembro de 1938.
Orlando Alves do Carmo, requerimento de 16/11/1938, ficha número 9.246. — Indeferido por falta de idade. Em 5/12/1938.
Membros presentes:
José Joaquim Rodrigues, requerimento de 20/8/1938, ficha núRosalvo Gomes da Ressurreição, presidente, Va.Idemiro Amaciei mero 8.519. — Indeferido de acordo com o parecer da Diretoria
do Ensino. Em 5/12/1938.
Soares Filho e Flávio Carvalho de Morais Bastos.
Américo Siqueira da Fonseca, requerimento de 1/11/1938, ficha
Processo despachado:
n. 8.564. — Indeferido. Em 26/11/1938.
N. 697/38 — Pedido de antiguidade de classe do oficial admiAlberto de Araujo á: Comp., requerimento de 11/11/1938, ficha
nistrativo, classe H, do Quadro II, Anibal Esperidião da Silveira. — n. 8.911- — Indeferido. O indivíduo de quem se trata não pertence
Despacho: Peço, a juntada do processo n. 55.591/38 e a audiência à Marinha: foi excluído a bem da disciplina. Em 8/12/1938.
do S.P.F.
João do Rego Cavalcanti, requerimento de 3/12/1938, fichan úmero 9.251. — Indeferido de acordo com as'conclusõe sido inquérito
Processos relatados:
e com as informaçães. Em 10/12/1938.
N. 485/38 — Pedido de transferência do escriturárip, classe F.
José Menezes da Costa, telegrama de 17/11/1938, ficha n. 8.952
do Quadro VII, Argemiro Nascienento — Relator, Amader Soares. — dirigido ao Exmo. Sr.
da República. — Indeferido, de
A Comissão encaminhou o processo ao D.A.S.P., opinando pelo acordo com os pareceres.Presidente
Em 1/12/1938.
atendimento do pedido.
N. 499/38 — Requerimento de diversos diretores de Secretaria
de Estado, já aposentados — Relator, Rosalvo Gomes. — A Comissão
A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a leg islação em
encaminhou o processo ao D.A.S.P., com esclarecimentos.
N. 639/38 — Pedido de transferência do oficial adminisrativo vigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercido
classe II, do Ministério do Trabalho, Mary Deiró Cardoso — Relator: de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao peAmadei Soares. — A Comissão encaminhou o processo ao D.A.S.P.
riodo de 12 meses na Tesouraria da Imprensa Nacional à rua 13 de
opinando pelo deferimento do pedido.
N. 726/38 — Proposta de admissão de mensalisfa na Ache i Meio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação nas ref or. Prisaivo-nistraçãodDmí UnioAazs—Pel
Gomes. — A Comissão encaminhou o processo PO gabinete do Se- partiçõzs arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Al ândegas.
nhor ministro, opinando pela aceitação da proposta.
Mesas de Rendas e Coletorias.
N. 728/38 — Pedido de transferência do ajudant e de tescilee,ro
padrão F, do Ouadro VIT. Décio Garcez Vieira — Relator. Arnadel
Soares. ,— A Comissão en^aminhou o processe ao D.A.S.D.,
Aos func f onários publico& federais, estadeais e municipais é fanando pelo atendimento do pedido. desde que ocorra voe-a a ser
cultado pa ,_aar o custo da assinatura, computado já o desconto de
preenchida ne'o critério do merecimento.
N. 731/38 — Pedido de transferit ncia do dactiló erefo. clncse I) 20 %, a que tám dire 4 to, em duas prestações semestrais de 28000.
Ouadro VIL Marfa Carmelita Lins Leitão. — Relator. Flávio
•
rastos. -- Comissão encaminhou o processo ao D.A.S.P., opinando pelo atendimento do pedido.
Expediente do dia /O de dezembro de 1938

Nlinistério da Guerra

A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
vigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercicio
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao perlodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva crorin*ovação. nas repartições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfândegas.
Mesas de Rendas e Coletorias.
Aos funcionários públicos federais. estedoais e municipais é facultado pagar • o custo da assinatura, computado já o desconto de
20 %, a que tám direito, em duas prestações semestrais de 28;000

'APOSTILA

Na carta patente do oficial abaixo mencionado foi lavrada a seguinte aposti'a:
Por decreto de 5 de janeiro do corrente ano, foi reformado, no
interesse jo serviçu publico, na forma (ia art. 177, da Constituição,
o ., 1° tenente de amilinisrarão, João Izaias Barauna, de quem trata
es ta c a r t zt-P( I te l i l, ' coroando vintq e cinco anos, s e is m-ses o demito
dias etc: sei percebendo os vencimentos a que tiver direito na
forma das oi . iieits ein visor.
Rio de Janeiro, 12 de d zembro de 1938. — General Eurief) G.
Dutra.

1:xi•irimpx-rp:

Em aditamente — Dia 7 de dezembro de 1938
Alinis!ét . fo

Ministério da Marinha
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO

Dia 5 de dezembro de 1938
No decreto de 25 de novembro p. passado que nomeou de acordo
com os artigos 41 e 40 da lei n. 284, de 28 de outubro de 193(1,
João José dos Santos, para exercer o cargo da classe "E", da carreira de "Patrão", do quadro I, do Ministério da Marinha, conforme
consta das tabelas anexas à referida lei, foi feita a seguinte apostila:
"A nomeação do funcionário de que trata o presente decreto,
foi feita em virtude de cargo vago, conforme corista das tabelas anexas
à lei n. 284, de 28 de outubro de 1936". Rio de Janeiro, em 5 de
dezembro de 1938. — Henrique Aristides Gilhem, vice-almirante
ministro da Marinha.
Requerimentos despachados:
José Mariano Alves, requerimento de 18/11/1938, ficha n. 9.318.
— Indeferido de acordo com as informações da Diretoria de Naveg n ção. Em 8/12/1938.
Joaquim Ramos de Oliveira, requeeimento de. 6/12/1938, ficha
n. 9.340. — Compareça à Secretaria de Marinha. Em 10/12/1938.
Wenceslau Blaha, requerimento de 27/10/1938, ficha n. 8.471.
— Nada consta neste Ministério sobre o que alega o requerente.
Em 7/12/1938.
João Santos Neto, requerimento de 2/7/1938, ficha n. 5.429. —
Indeferido cio acordo com o prontuário da Polícia Civil. Em 7
de dezembro de 1938.
ITunaldo. José de Andrade, requerimento de 29/11/1938, ficha
n. 9.167. — Indeferido de acordo com o prontuário existente na Polícia Civil. Em 7/12/1938.
António Arkis, requerimento de 8/6/1938. ficha n. 4.905. —
Aguarde a abertura do concurso. Em 1/12/1938.
•

no SR. M!NISTSO LI ESTAM-) DA flt : EP.RA •

da Guerra, Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1938.

maso
s.

Xviso n. -164.

Sr. inspetor geral do Ensino do Exército:

,ü diretor do Colégio Militar do Rio de Janeiro e o tenente roronet honorária, Dr. Miguel Daltro.Santos, professor catedrático. da

mesmo estabelecimento, consultam, respectivamente, conforme consta
do oficio ri. 5.123, de 30 de novembro próximo findo, dessa Inspetoria de EnArti:
a) — Numa tiririca examinadora em que figurem oficiais de reserva e lionoráris do mesmo posto (letra b do art. 261, do regula-,
mento em vigor, os iiitimos com regalias do posto superior ao s ir,
§ 1" do art. :4 do decreto-lei n. 103, a quem deve caber a presi(Jên.
cio, ao da reserva ou ao honorário?
b) — A quem deve caber a presidência de uma banca de exame
em que tomam parte dois "adjuntos de catedrático", oficiais da reserva, que, por terem mais de vinte anos de serviço público, silo
tementes coroneis, e o 'catedrático" da disciplina, civil vitalício,
tenente-coronel honorário, que, por ter mais do trinta anos de serviço público, tem o soldo, as vantagens e as regalias do posto de
coronel? (Decreto-lei n. 103, de 23 de dezembro de 1937, art. 3° e
seus parágrafc.s e 14°, § 1°) .
Em solução, declaro-vos:
Considerando que o decreto-lei n. 103, de 23 de deLeiribro de
1937 (art. 3°, § 2°) regulou a situação dos professores militares da
reserva e dos civis vitalícios, baseando exclusivamente no tempo .
de serviço público e situação de ambos;
Considerando que os componentes da banca examinadora téna
a mesma graduação, sendo que o tenente coronel honorário, em virtude do seu tempo de serviço (mais do 30 anos), tem as vantagens,
regalias e vencimentos do posto de coronel, além de exercer a funçãa
de catedrático;

9n.""Q
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O ;:loa) 11110 outro intuito não teve o referido 4 Ncreto
eenao o de culot af. In di tares do reserva e civis vitalícios no 1 mamo
pé de igualdade como peo':esso..es, isto é, dentro das únicas inçães
que ambos exercem;
Considerando mais que o decreto-lei n. 103 (art. (3. 1 1 s) estabeleceu denencléncia funcional entre catedráticoe e adjuz os de
Catedráticos;

— Como elementos para essa distribuição, a Comissão de Orçamen ) e Fiscalização Financeira enviará diretamente às Diretorias e Chefias as informações relativas às dotações orçamentárias
para 1 /39.
V 1 — A proposta de fixação de quantitativos atingirá, uo máximo, 30% (oitenta por cento) de cada sub-consignação, ficando o
restar e em ser na Diretoria de Fundos do Exército, para ulteriores

Considerando, finalmente, que as fungões exercidas por 1 ama e e jus '.ficadas distribuições, depois de aprovadas pelo ministro da
'outros não se revestem de característica militar.
. Excetuam-se apenas as sub-consignações inferiores a réis
R c solvo • que ao catedrático deve caber a presidência daI banca. Guerr
e aquelas que pela natureza constante das despesas, como
50:00
$
,Clein!ral Euricr: G. Dutra,
alugu is de casa e ponom outras, exijam duodécimos uniformes.
.11 — A Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira deEto aditamento — Dia 8 de dezembro de 1938
Ao Sr. presidente da Comissão de Fiscalização Financ
clarando que são transferidas da carga do gabinete do mi
,Guerra para a da referida Comissão as duas mobílias que
conlram na mesma Repartição, desde a sua organização. (A
Ifl

P

r3 4(17 . )

ra destro da
se eniso nú-

Dia 10 de dezembro de 1938

-- Ao Sr. ministro da Fazenda solicitando providências1 no sentid‘ , filie o ugamento de 1:7868200. ao 3 sargento do :xéreito,
António Moura, seja efetuado pelo Tesouro Nacional e não ela Delegaeia Fiscal do Tesouro Nacional em Mato Grosso, sone ado em
'aviso n. 1.03G, de 21 de setembro de 1937. (Aviso n. 1.39 )
Estado de São Paulo re lituindo,
--- Ao Sr. interventor federal
1--orout: o assunto escapa à alçada do Ministério da Guerr • o processo em que F. Coelho da Silva pede pagamento da a intia de
,6215‘ 1 0. (Aviso n. 413.)
— Ao Sr. diretor da Diretoria Provisória das Armas, n
qu e , tendo julgado procedentes as alegações de crença relia usa apresentadas por Wanderle y de Oliveira Reis, alistado e snri ido para
'o :.erviço militar pelo município de Ribeirão Preto (S. 'auto), é
o
goneedida a isenção que pede do mesmo serviço, de acor o
- aluno
disposto no art. .123 dci respetivo regulamento, visto
eclesiástico do Colégio dos Missionários Filhos do Coração le Maria,
no Esta:lo do Paraná. (Aviso n, 978.)
ron— Ao Sr. diretor de Fundos do Exército declarando q , na
do corformidade do art. 39 do decreto-lei n. 240. de 1 de fevere;
rente ano, é autorizada a admissão de José Manuel Le ã'o, como
mestre das Obras de Construção do Grupamento le Comi ?a, com a
'diária de 40$000 (quarenta mil reis), cujo pagamento !orrerá à
conta da verba respectiva. (Aviso n. 625.)
— Ao Sr. comandante da 1' Região Militar, declarara que devem sere xtintas todas as cantinas e alfaiatarias cujos s viços não
Setembro
se enquadrem nas disposições do decreto n. 3.104. de 23 r crida
nelindo. O Estabelecimento de Subsistkiela Militar, da
janeiro
gião organizará, — para funcionamento a partir de 2 leExército,
próximo — um Anexo Reembolsavel no Quartel General
podendo utilizar os recursos das r,- spectivas Economias aministrativas. (Aviso n. 38.)
.
Ministério da Guerra — Rio de Inteiro, 10 de d; zembro de
(938 — *kis() n. 879.
Sr. diretor da Diretoria Provisória das Armes:
Declaro-vos, para publicação no Boletim do Exéreit.4 , tendo em
vista racionalizar a distribuição de créditos no próxiM ) exercício
tin-direiro de 1939:
I — Cabe à Diretoria de Fundos do Exército red tribuir aos
serviços de Fundos Regionais todas os créditos das d ações referentes a Pessoal e Material, orçamentárias ou não, do Inistério da
Guerra, e, aos Serviços de Fundos Regionais, realizar os pagamentos
decorrentes dessas distribuições às várias unidades ad inistrativas,
redistribuindo-lhes as importancias que forem fixada especif icelamente, nas tabelas orçamentárias ou por atos do minis ro da Querra, quando se tratar de dotações globais.
11 — As diversas Diretorias e Chefias, deverão inf ?mar disertjoinz, :amante à Diretoria de Fnndos do Exército a re,s a() das necessidades das unidades admiti' trativas a elas subordi Mas, quanto às sub-consignações variáve .:s do -Pessoal" tais co i diárias de
as e o ,ras.
'isco de vôo, de instrutores, de rádio-telegrafist
111 — Relativamente às dotações de "Material", o créditos sealio tlistribuidos pela Diretoria de Fundos dó Exército 1 aediante autorização do ministro da Guerra nas propostas, das Dir orlas e Chefias, para fixação de quantitativos destinados tis unid les adminisftrat ivas .
IV — Para que todas essas unidades administra vas estejam,
h 1 de janeiro, no perfeito conhecimento dos recureos postas à sua
disposição, no exercício financeiro de 1'939, as Direto as e Chefias
devem remeter, em três vias, à Comissão de Orgamen e Fiscalização Financeira, até o dia 15 de dezembro próximo f oro, as pro-,
postas e tabelas de fixação daqueles quantitativos.
V — A Comissão de Orçamento e Fiscalização F tanoeira submeterá essas tabelas à aprovação deste Ministério, a o dia 20 de
e sejam pu'dezembro, e uma vez aprovadas, providenciará para
blieadae como anexo ao Orçamento da Guerra.
Deverá haver, por todos os órgãos deste Ministéri o maior empeeho em não serem esgotados os prazos eetabeleoid neste item
ire anterior.
no

Iclarando

COM

volve 1, sem maior exame, as propostas em desacordo com o item
VII, esponsabilizando os signatários das mutilas pela demora que
acarr tarem à publicação determinada no item V.
— No caso de uma 60-consignação comportar despesas de
vária espécies, tal como corre corri as dotações de "aviões, locomoti- is, automóveis, tratores, embarcações e quaisquer viaturas";

"má( iinas, motores, caldeiras, guindastes, caleças, alvas, miras e
elevr. (ores, aparelhos, instrumentos, ferramentas e utensilios"•'
tuár u, fardamentos, roupas de cama e mesa, tecidos, artefact..),- de
tecit i e de armarinho, calçados, perneiras, correames e ohapeas",
deve a os respectivos quantitativos ser separadamente discron.oados.
— As propostas de distribuição das dotações relativas à Admin tração Central serão feitas pela Diretoria de Fundos do Ext•cito as de Instrução Militar pela Inspetoria Geral do Ensino do Ex , 'rcito as de Justiça Militar pelo Supremo Tribunal Militar.
fi _. Não serão objeto dessa primeira distribuição as verbas 3
erviços e Encargos Diversos e 4 — Eventuais, a respeito das
qua A o ministro da Guerra deliberará nas ocasiões oportunas.
XII — A Diretoria de Engenharia apresentará no prazo estipulad; no item IV, o Plano de Obras a ser custeado pela verba 5 —
Obf es, melhoramentos, aparelhamentos e equipamentos, de modo a
ser iigualmente publicado como anexo ao orçamento da Guerra.
XIII — As propostas de que trata o item IV deste Aviso deverãc obedecer fielmente ao modelo que acompanhou o Aviso n. 689,
de 11 de outubro de 1937, publicado à página 842 do Boletim do
Ex Mio n. 56, de 10 de outubro do referido ano.
XIV — Nos termos do art. 9° do Decreto a. 24.168, de 25 de
ab .1 de 1934, arts. 143 a 146 do Regulamento para o Serviço de
Fr idos do Exército, avisos as. 12, de 8 de janeiro de 1'937, e 5 e 20,
de 11 de janeiro de 1938, e outros dispositivos legais, nenhuma despe a poderá ultrapassar as dotações orçamentárias, não se compreen . endo nessa proibição o reforço pelas Economias Administrativas
já verificadas, permitido no final do art. 19 do regulamento para o
Cc tselho Superior e Caixa Geral de Economias da Guerra. A recp sições de numerário para pagamento de pessoal, deverão ser feita dentro dos limites impostos pelos Quadros de Efetivos, salvo casc especiais, já resolvidos pelo ministro da Guerra. Serão pecunia-

ri mente responsabilizados todos que, por qualquer modo, concorrerc n para a inobservancia deste dispositivo.
XV — Relativamente às distribuições superiores a 100:0004300
a: Liais, por sub-consignação, a unidade administrativa não fará nova
ri'luisição de numerário ao Serviço de Fundos Regional, mesmo que
o trimestre esteja vencido, se não tiverem sido realmente pagos 213
o' mais dos recursos já postos à disposição da unidade, sendo por
a) recolhidas à Caixa Geral de Economias da Guerra as importanc is que, em virtude deste dispositivo, não forem sacadas até o dlt no dia do exercício.

Os Serviços de Fundos Regionais fiscalizarão rigorosamente o
unprimento deste dispositivo.
XVI — Cumpro precipuamente aos diretores e chefes de Repas1 pões que hajam propostos distribuições de quantitativos a giseaiis tção e emprego constante desses recursos, acompanhando passo a
] 3SSO, podendo determinar normas condlicentes à uniformidade das
quisições e à salvaguarda do interesse público. — Gen. &trio G.
• 'atra. •
_

•

ExpffluENTs Do CHEFE DA DIVISA° Do EXPEDIENTE DO GABINF/IE DO
MINISTRO DA GUERRA

Ofícios:

Dia 9 de dezembro de 1938

Sr, diretor da Imprensa Nacional solicitando 'providências no
,entido de serem renovadas as assinaturas do Didrio Oficial e Diftrio
:ia Justiça, no ano vindouro, para a 2° Formação Sanitária Regional
(S. Paulo), com a remessa do número de exemplares que atualmenk é endereçado à mesma Formação; para a 3' Auditoria da 3' Região Militar, com a remessa dos exemplares que lhe vem sendo feita
It para o Hospital Central do Exército, com a remessa de quatro
axemplares, por edição. (Ofícios ns. 2.81'7, 2.818 e 2.8(9).
Despachos:
Dia 10 de dezembro de 1938
Foi mandado excluir do Asilo de Inválidos da Pátria a
Adolfo Cardoso, em face do que preceituam QS artigos MS e 44 Praça
(Ni-.
grolgrafo r) do doerei° n. 2.774.

•
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Dia 6 de dezembro de 1938
Foi aprovada a designação pelo diretor de Saúde do Exército,
do capitão médico Dr. Carlos Sanzio, para orientar, quanto às condições de higiene, a comissão incumbida de apresentar os modelos
de uniformes escolares para uso dos estabelecimentos de ensino secundário, e não como publicou o Diário OficiaL de 10 de dezembro
do corrente ano, à página 24.b62, 2' coluna,
Requerimentos:
Atair Ta.utwein, sorteado, pedindo transferência de incorporação da 90 Região Militar para o 50 Batalhão de Caçadores da 2' Região Militar. - Concedo a transferência de incorporação, caso não
tenha ainda o requerente seguido a destino.
Eaequiel Nobre Von-Schsten, marinheiro asilado, pedindo permissão para residir fora do Asilo. - Indeferido, por .falta de amparo legal.
José Maria de Araujo, soldado da 2° Bateria do 3° Grupo de
Artilharia a Cavalo, pedindo asilamento. - Concedo asilamento,
devendo aquartelar.
José 13atista da Silva, ex-praça, pedindo ser amparado pelo Estado. - Arquive-se.
José Pereira de Carvalho, soldado do 2° Regimento de Infantaria, baixado ao Sanatório Militar de Itatiaia, pedindo asilamenba,
- Em face da l erislação atual concedo asilamento.
Serviço do Pessoal Civil
ATOS DO SR. MINISTRO DE ESTADO DA MEM,

Requerimentos despachados
Armando de Araujo Góes, escriturário da classe F, do Quadro I,
do Minis:trio da Guerra, pedindo restituição de quantia descontada
corresponcente a selo de nomeação. - Deferido, à vista das informações.
Nelson Lago Diniz Junqueira, servente do Serviço Geográfico
Militar, era exercício da extinta Secretaria de Estado da Guerra, pedindo trêes mesès de licença na forma da lei, para tlatamentu de
saude. - Indeferido, em vista do laudo da .T. M. S.
ATOS DO SR. CHEFE DE SERVIÇO

Dia 13 de dezembro de 1938
Foz aia mandados publicar:
As sxdusões dus seguintes civis, do 2 Regimento de Avinho:
Henrique Nascimento, por haver solicitado demissão no lia 4 do mês
de rovemoro próximo findo; Antônio Batista de Sousa, guarda-campo
do Destacamento de Aviação de Campo Grande, excluido a 18 do mês
findc., a Dem do serviço público; João P,rado, por haver solicitado demissão no dia 11 do mês findo; Raimundo Apolinário de Andrade, por
não ter se apresentado até o dia 23 de novembro findo; José Teixeira,
por ter faltado o serviço do dia 13 ao dia 23 do mês findo; Otávio
Vilapiano e Caetano Murino, por terem faltado desde o dia 15 h setembro até o dia 23 de novembro findo.
A seguinte relação dos funcionários civis deste ministério, cuja
ordem do antiguidade foi alterada em consequônaia de faltas que
deram ao serviço, organizada de acordo com o artigo 14, combinado
tom o artig o 39 do decreto n. 2.290, de 28 de janeiro do 1938.
Carreira de operdrio de material bélico
QUADRO 1
Classe G
1. Abel Alves de Morais.
2. Júlio Cesar Fonseca da Cunha.
3. Mác.I . Tomaz de Brito.
4. severino Augusto das Neves
5. Fulgêncio Ferreira Sofia.
6. Pinguim de Almeida Júnior.
7. Manuel Morais Neves.
8. afaauel Xaxier de Sousa.
9. Antenor Rodrigues Mala.
10. Cfini!do Alves da Cunha.
11. Ati z Iriclínio de Lima.
12. Adensar Pereira da Fonseca.
13. Annio Cosenzo.
14. Avelino Manuel dos Reis.
15. José Gonçalves Domingues.
16. Olavo Fernandes dos Santos.
17. Aquiles Belusti.
18. Jau, Barreto.
19. Ernetério Clautides de Carvalho.
2e. Scserino Pio Drummond.
21. Lu-as Ferraz de Araujo Padilba.
2? Oscar Porfirio de Sousa.

23. Nelson Marques Viana.
24. incindo dt3 Carvalho Menezes,'
25. Márir, Gomes Marques.
26. Anlônio Durcei Valença.
27. António Bonifácio.
28. Ar!sOdes Pereira de Azevedo.
29. hialino Rodrigues Gonlart.
30. Anterior Sgambato.
31. Genesi() Alves de Macedo.
32. José Teodoro Carvalho.
33. Estanislau Pedro de Assunção.
34. Agenor Correia Lapa.
35. Jow,uiano Jacinto Teixeira.
36, Ciáadro Manuel da Costa.
37. Alberto Pereira Gurgel.
38. Josi Leite Paciieco.
39 Soão Casales.
AO, Manuel Rodrigues Fortes.
Observação - Esta classe é excedente.
Classe P.
1. Otávio José dos Santos.
2. Hermann Ururai Peixoto.
3. Ivo Cristovão Marchete.
4. Santinb Paluêlo.
5. Carlos da Silva Amaral.
d. Jesé Antônio de Azevedo.
7. Nester Teixeira da Nóbrega.
8. Guiffierme Rodrigues Pereira,
9. Ternaz de Melo.
10. Gregório Joaquim de Lemos.
11. Adamastor Teixeira de Oliveira,.
12. lso.rric Marcolino Bezerra.
13. João Batista Afonso.
14. Alfredo Ferreira de Almeida.
15. Geraldo José Pais Filho.
16. Luiz Carneiro da Fontoura
17. 01,..gario Amador Torres.
18. Aifredo Martins.
19. Alberto Moreira de Oliveira
20. Rc,rneu Gomes da Silveira.
21. José de Oliveira e Sousa.
22. Agenor Augusto Basilio.
23. Albano Fernandes Neves.
24. Alberto Firmino da Silva.
25. Isaias Matiésen Teixeira.
26. Osvaldo Batista de Oliveira.
27. Heitor Gonçalves, 1 falta.
28. Lauudino Procópio da Silva, 1 falta.
29. Mastins António Sampaio 1 falta.
30. Alfredo Felisardo Tomaz, 2 faltas.
31. Vicerite Rodrigues da Silva, 2 faltas.
32. Augusto de Sousa Pinto, 5 faltas.
33. Francisco Alves Ferreira Júnior, 17 faltas.
34. Rubens da Silva Melo, 17 faltas.
35. A-renor de Alcântara Fontoura, 18 faltas..
36. Manuel Marques da Costa, 21 faltas.
37. Carlos de Oliveira. 29 faltas.
38. Douongos Manuel Coelho, 31 faltas.
39. Armando Rodrigues Goulart, 33 faltas.
40. Jain.e de Sousa Marques, 38 faltas.
41. Natanael Marinho da Silva, 44 faltas,.
42. Agostinho Pinheiro Avelar, 62 faltas.
43. Jorge Correia Lopes, 64 faltas.
44. Artur José Vilas Boas, 116 faltas.
45. José Furtado, 125 faltas.
46. Teodoro Lopes Valadão, 151 faltas.
47. Brasiliensi Ferreira Borges, 191 faltas,
48. Art2r Domingos de Oliveira, 239 faltas.
49. Manuel Herculano de Carvalho, 357 faltas,
50. Manuel Pereira de Almeida, 453 faltar.
51. 100 vagos.
Classe Z
1. Jaze da Costa Júnior.
C. José Francisco da Veiga.
3. José Pinto da Mota Júnior.
4. Artónio de Araujo Portela.
5. Manuel João da Cruz.
6. Joveniano Braga Dias.
7. António Xavier Argolo.
8. Manuel Pacheco de Matos.
9. Otávio Vieira Maciel.
10. Otáviano Martins.
11. Elisiário Muniz Coelho.
12. António Manuel Sieiro.
13. Severino Sebastião de Lemos.
14. Otávio Pires Ferreira.
15. Manuel António Correia.
16. Joaquim Fagundes.
17. José Ponciano dos Reis.
if Vice,s te Correia de Carvalho.
19. F.nclides Pedrgira.
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.t.nlorer Lopes Colin.
21. Lulovico da Costa Carea.
22. Casi miro Carvalho de Sousa, 1
23. ,tosé Francisco Filho, 1 falta.
21. Lati' indo Pacheco de Lima, 1 faba.
25. Iternardino Ferreira Frias, 1 falta.
Ari tilnuido da Silveira, 1 faita.
27. .1w. lino Ferreira Pacheco, 1 falta,
28. Jaizii Manuel dos Passos, 2 faltas.
29.Y.lidio Tavares da Silva, 2 faltas.
30. Vit(ir Maria da Silva, 2 faltas.
• 31. Jose de Sousa Pirnentel, 2 faltas
32. "Itel • narclino Ferreira Guedes, 3 faltas.
33. Vaiantim Awstácin da Silva, 3 faltas„
31. Antó .jo Coelho Martins, 4 faltas.
. 35. ltaassuala Cornálio do Nascimento, 5 faltas.
Fliciides André da Silva, 5 faltas.
37. i risa Gomes Marques, 5 faltas.
38. Adolfo Otaviano da Silveira, 7 faltas.
39. Jo5o Luiz Alves, 7 faltas.
0. Eri.esto Nunes Sobrinho, 7 faltas.
41. Artur dos • Salitos Garcia, 7 faltas.
,.42. Francisco Carvalho dos Santos, 8 faltb.S.
Alfre.lo Americano de Almeida Gonzaga I falto,
•
44. Pedri• Manuel de Oliveira, 14 faltas.
"Fábno Limeira 14 faltas.
46. Caia Mário Piá de Andrade, 18 faltas.
47. Fausto Luiz de Gouveia, 18 faltai.
48. Jowicim de Carvalho. 19 faltas.
49. Laurindo Soares de Melo, 26 faltas.
50. Alva-o da Silva Graça, 26 faltas.
51. Valdemar Albino Venerando, 28 faltas.
62. Ata!illa de Jesus Marques, 35 faltas.
53. Amado Barizon, 42 faltas.
64. Oscar de Matos, 43 faltas.
65. 'Leôncio Teixeira, 61 faltas.
ta. Javentino Ferreira dos Santos, 96 faltai..
57. LinFu Solfita da Costa Gama, 103 faltas.
58. Araripe Bezerra, 113 faltas.
50. Paulc. Wirtha. 116 faltas.
60. José de Oliveira, 121 faltas.
61. Ilearique Rosales Areia, .123 faltas.
6?. Ulisses de Carvalho, 137 faltas.
63. Severino Pedro da Silva, 138 faltas.
otávio da Cunha Gomes Mourão, 174 fanaií.
Delfino Gonçalves de Alencar, 226 faltas,:
66. Francisco Pinto Simone, 367 faltas..
Do 67 a 1S0 vagos.
Claus D
1. finório Ferreira dos Santos.
2. Josa Bento do Faria.
3. Elididas antõnio Mala.
4. Jacó Guills'errne nassa.
. s. Je,sa !Inflaria dos Santos.
6. Ilildebrancbs Vieira Serpa.
7. Mário Alves Pereira.
8. Pedro Augusto Balista de Oliveira
1+, Nestes Alvas Ventura.
..C. Adel'no Ferreira Gomes.
11. Alvaro., Vitor de Araujo.
12. Hugo Velei dos Santos.
13. (Hen de Oliveira e SouSti.Ludgore de Mora Bastos.
V. Estevão Tsidro Coelho.
, ce(aris Ponriono dos Reis.
17. Otáviv dos Santos.
•a. 'vai/lamas Henriaue dos Santos
Jn c é Fernando s Lorca.
O. ;osé Soares Bibeiro.
21. Adalberto Pereira de Oliveira.
22. 41audionot Alves Bezerra.
21. Ernessa Gonealves Viana.
21. Sérgio Neto da Conceição.
25. Firmino Esaltino Sodré.
26. Braz Goulart mie Oliveira.
27. Newton Menezes.
28. Antenor Fiuza de Lima.
29. João de Matos Carneiro.
30. Nei Antas de Almeida.
31. Gentil Emflio Baraúna.
3?. Osca r. Ckstino.
33. Mi Cordeiro Seabra.
34. João Durval Martins de Carvalho
.35. Durce:ino Alves Pires.
3. José Soares França. 37. Jorge de Alencar Araripe
38. Joaqu'm Pinheiro.
.2o. :rosé Joaquim Fernandes.
Osvaldo Fiorentino de Carvalhe
. Paulo Nogueira Borges.
42. Nela, r Alves de Oliveira.
4- Nritanici José dos Sanlos.
44. Cernr Borges de Freitas.

"45. ,Alfredo Luiz Alves.
:46. Luiz Salvador dos Santos.'
José Teixira Sampaio Júnior.
48. Radácio Silvira
40. Peri Alves Barcelos.
00.1Nicanor de Matos Vieira Júnior.
51. João Monteiro de Araujo.
2. Antônio Domingos Rosa.
-53. Carlos Goulart de Oliveira Filho.
54 João Batista Machado.
55 Nelson Pacheco de Assunção,
56 Roberto de Sousa Vasconcelos.
671 José Maria.
58j Eur'ro Barcelos Jones, 1 falta.
59.1 Cristodolino Ferreira de Castilho, 1 lalth
60 Nelson José de Andrade, 1 falta.
61 .Altino Lopes Perdigão, 1 falta.
62 Antônio Borges de Freitas Filho, 1 falta. C.. , Aureiiauo Evangelista Cabral, 1 falta.
6,1 Antenor Vital Francisco de Lima. 1 falta
. Lourival Borges de Freitas, 1 falta.
• • Juvenal Cesar de Oliveira, 1 aita.
•
Benedito da Conceiçao, 1 falta.
61. Pedro Procópio da Silva, 1 faliui
Olímpio dos Santos t,
7 . Lido Pinto Pereira,
7.. F'rancisco Carlos Mielen, 1 falta.
. Ceai° Pinto, 1 falta.
Agapito Rangel Sobrinho, 1 'falta
z. Ataulfo Gomes Viana, 1 falta.
1. Clausino Esteves Mascarenhas, 1 falta.
i. Manuel Quirino de Barros i
1. Antônio Barcelos Junes Filho 1 fa'ia.
Argemiro António de Miranda, 1 faaa
'H i..José, Pereira das Neves, 1 falta.
j. José Múcio, de Castro, 1 falta.
i i. Bindemburgo dos Santos, 1 falta.
• 2. Antônio Gonzaga da Rosa, 1 falta.
3. Francisco Gonçalves dos Santos, t
4. Valter Gonçalves Melgaço, 1 falta.
. Edgar Pereira dos Santos, 2 faltas.
6. Onofre Batista, 2 faltas.
1 . 7. Luiz Vital de Oliveira, 2 faltas.
38. Heitor Correia Pimentel, 2 falias
39. Albedo Salvador Scovino, 2 faltas.
JO. Dionisio Cândido de Sousa, 2 faltas.
E. Francisco Paulo do Nascimento, 2 fartas
jD2. Miguel Linhares Gonçalves, 2 faltas
93. Emiliano Sut, 2 faltas.
94. Valdemiro Dias Pereira da Silva. 2 faltas.
1 95. Francisco Leporais, 2 faltas,
90. Eduino Inácio da Silveira, 2 faltas
97. Saturnino Ferreira Pacheco, 2 faltas
8. José Vidal, 2 faltas.
99. Jose Pires doe Santos. 2 faltas.
1100. Vicente de Abreu Tei,xeira, 3 faltas
101. Anfilóquio José Alves. 3 faltas.
102. Canis° Macedo Coelho, 3 faltas.
103. Alberto Carlos Procópio da Silva, 3 faltas.
104. Antônio Polize. 3 faltas.
105. Guimarin Alves Bezerra, 4 faltas.
100. Paulo Vicente Paul, 4 faltas.
107. Jose Henrique da Silva, 4 faltas.
108. Apolinário Mauricio do Nascimento, 4 faltas.
109. Geimano Joaquim Gomes, 4 faltas.
110. Gil Cesar de Vasconcelos, 4 faltas.
111. Jaime Alcebfades de Aguiar, 5 faltas.
112. Percilio Alves de Moura, 5 faltas.
113. Francisco.da Silva Mangorra Júnior, 5 faltas.
114. Máximo Correia Neves, 5 faltas.
115. Oscar Bispo de Sousa Gadelha, 5 faltas.
116. Reidernar Marques de Sousa, 5 faltas.
117. Pedro Joaquim de Azevedo, 5 faltas
118. Cassiano Alves Barros. 5 faltas.
119. Joaquim Francisco Lima, 5 faltas.
120. Paulo Serrano de Azevedo, faltas.
5
121. José Monteiro, 6 faltas.
122. Salustiano de Santana, 6 faltaa.
123. José Joaquim da Conceição, G faltas.
124. Helvet da Silva Queiroz, 6 faltas.
125. Augusto Atila da Silva, G faltas.
126. Edmar Martins de Sá, "6 faltas.
127. Albino dos Santos Olisit, 7 faltas.
128.
Luiz Antônio Apóstolo, 7 faltas.
129. Heitor José Cravo, 7 faltas.
130. Nabos Faria de Melo, 7 faltas.
131. Manuel Vitalino da Silva. 7 faltas.
132. Francisco Pereira da Silva, 7 faltas.
133. José Pereira da Costa, 7 faltas.
134. Antônio Lorca Lopes, 7 faltas.
135. Nicolau Alves da Silva, 8 faltas.
136. José dos Santos Vilela, 8 faltas.
137. Jerônimo dos Santos Oliva. 8 falias.
148. Homero da Costa, 8 falias.

•.
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129. Olden..ar Frieira Maghelli, 9 faltas.
140. Yalasjrio dos Santos Rodrigues, 9 faltas,
141, Valdeuiiro Martins da Cruz, 9 faltas.
142. Carai.do Barreto, 9 faltas.
143. António Mesquita Camilo, 10 faltas.
144. Augusto do Almeida, ii faltas.
145. Eurieo de Medeiros Correia, 11 faltas
146. Dionisio da Costa e Sá, li faltas.
147. Edgar Lopes, H faltas.
148. Artur Oscar Martins da Rocha, 12 faltas.
i49. Joaquim Ferreira, 12 faltas.
150. Djalma de Carvalho Pereira, 42 faltas.
151. Turibio Augusto Ferreira, 12 faltas.
152. Zefermo Correia da Silva, 13 faltas. .
153. Garanto de Oliveira. 13 faltas.
154. Mário Pereira dos Santos, 13 faltas.
155. Artur dos Santos Abrantes, 13 faltas.,
158. Augusto Gonçalves Dias, 13 faltas.
157. Joh° Melo Lopes, 13 faltas.
158. Valdir de Sousa Guedes, 13 faltas.
159. Oraci Ferreira Lima, 14 faltas,
160. Agostinho Lopes Guimarães, 14 faltd.
161. Júlio Sieiro de Moura, 14 faltas.
162. Joaquim Alves Vieira, 14 faltas.
163. Francisco de Alcântara Campos, 15 faltas..
464. João Vitoriano, 15 faltas.
165. Raulino da Silva Brandão, 16 faltas.
166. Davi dos Santos Leal, 16 faltas.
167. Aotónio de Moura Sieiro, 17 faltada
168. Joege da Silva, 18 faltas.
169. Virgolino Nunes Manhoss, 18 (tare.
170. Renato Garcia Terra, 18 faltas.
171. Laudtrio Martins Viana, 18 faltas.
172. Alvaro Seabra de Almeida, 19 faltas.
173. Manuel Claudino de Sousa, 20 faltas.
174. José Olivio da Piedade Lopes, 20 faltas
175. Afonso Pinto Madeira, 20 faltas.
176. Henrique Leite de Vasconcelos, 24 NUME
177. Alvaro Draz da Foaseca, 22 faltas.
178. Emílio José dos Santos, 22 faltas.
179. Sebastião Ferreira dos Santos, 22 faltas
180. Ari Dias dos Santos, 23 faltas.
181. Jaci Joaquim Lemos, 23 faltas.
182. Valdernar Teixeira de Oliveira, 2( faltas,
183. Anão dos Santos Leal, 24 faktíts.,,s
184. Leonardo dos Santos, 24 faltas.,
185. Tiago da Costa Gama, 24 faltas.
186. Vieerte Lázaro Purroy, 24 faltas.
187. Ulisses Gomes dos Barros, 24 faina.,
188. António Alves de Oliveira, 25 faltas.
189. Heitor Vasques, 26 faltas.
190. Carlos Gonçalves de Sousa, 26 faltai.
191. Hermegeno Correia Bittentsourt, 28 faltik.
192. aosé da Silva Dutra, 27 faltas.
193. Conelnio da Silva, 27 faltas.
194. Raimundo Fernandes Rodrigues, 27 faltas.
495. Flávio dos Santos, 28 faltas.
198. Alexandre Nunes dos Santos, 29 faltara
197. Jorge Carlos Ferreira, 31 faltas.
:498. Américo da Silva Barbosa, 32 faltas.
199. Manuel Pereira da Silva, 32 faltas.
200. Orlando Solar de Castilho, 32 faltas.,
201. Pedro da Silva, 33 faltas.
202. Valdemar Batista de Parta, 33 faltas,
203. Line Antônio Lisboa, 34 faltas.
204. Ventura da Costa Filho, 34 faltas..
205. Altitude° de Sousa Guedes, 35 faltas..'
206. João da Silva Santos, 40 faltas.
207. José dos Santos, 42 faltas.
208. José da Cruz Sampaio Júnior, 42 faltas,
209. At( !temer Gonçalves Lisboa, 43 faltas
210. Manuel Bras de Oliveira, 43 faltas.
211. Manuel de Araujo Valente, 44 faltas.
212.. Manuel Nunes, 45 faltas.
213, Amelia° Ribeiro da Silva, 46 faltas.
214. Sigla() Manuel Braz de Oliveira, 46 falta*
215. José Martins dos Santos, 46 faltas.
216. Lourenço Constantino de Carvalho, 47 faltai
211. Juvelino Correia da Silva, 47 faltas.
218. Gabriel José Rodrigues, 48 faltas.
219. Antônio Raposo, 49 faltas.
220. Rafael Mauricio de Lima, 54 faltai..
221. Silvano Inácio Fiuza, 51 faltas.
222. José Rosales, 53 faltas.
223. Juvenal de 84 e Silva, 54 faltas.
224. José Batista de Faria, 54 faltas.
225 Alceblades António da Silva, 60 falta*.
226. Alvaro Manuel da Silva, 63 faltas.

227. José Maria da Costa, 63 faltas.

228. Francisco José de Aguiar, 69 -faltam?.
229. Tupi de Azeredo Coutinho, 71 faltas,
230. Joricatirn Bento da Silva, 71 faitasei
ChrTn; dos Santos, 73 faltas..
t`?22
di• '
NIon:nira, 78 faltas.
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233. Jorge 111,rhose. do Nascho do, 74 faltas
234. Errani Pedro dos Santos, 71 faltas.
0 :15. Manuel Sérgio do Carmo, 76 faltas.
236. Pedro da Cunha Parisio, 80 faltas.
237. Heitor de Oliveira Coelho, 81 faltas
238. Valdemar Curcino Ramos, 81 faltas.
239. Ildemando do Nascimento, 83 faltas.
240. Jose Teles de Noronha Filho, 84 faltas.
241. Aureliano Valverde, 86 faltas.
242. Djalma Adalberto Neri, 87 faltas.
243. Salvador José de Oliveira, 88 faltas.
214. Orlando Pimentel, 93 faltas.
245. Gu , lberme Soares da Silva, 96 faltas.
24e. Tecl i ilo Pereira Cavalcanti, (01 faltas.
247. Valderniro da Costa Batista, 101 faltas.
248. Raul da Silva Tavares, 101 faltas.
249. Alberto Dias Barbosa, 103 faltes.
250. Eomundo Teixeira, 108 faltas.
251. Jos5 Martins, 115 faltas.
252. Hilarião Raimundo de Sousa, lie faltas.
253. Gabriel Joaquim do Nascimento, 120 faltas.
254. Valdemar Figueiredo, 126 faltas.
255. Nelean Luiz Alves, 137 faltas.
256. Eurico Eduardo Lisboa, 138 faltas.
257. Aristides Ferreira de Almeida, 144 faltas.
258. Ernani dos Santos Rodrigues, 145 faltas.
259. Valdernar Ferreira Borges, 175 faltas.
260. Joviano Gomes de Andrade, 189 faltas.
261. Joaquim Alves de Morais Júnior, 200 faltas.
262. °ruídas Nunes, 204 faltas.
263. João Praxedes dos Santos, 218 faltas.
264. Antão José da Silva, 220 faltas. .
265. João Pedro de Oliveira, 227 faltas.
286. Argemiro Machado de Medeiros, 254 faltas.
267. Alexandre Rodrigues Gonçalves, 257 faltas
268. Geraldo da Silva Carvalho, 284 faltas.
269. Astrogildo Ribeiro de Carvalho, 352 faltas.
270. João Benedito do Sacramento, 407 faltas.
274. Trajano Albino Venerando, 427 faltas.
272. Artur Barbosa, 527 faltas.
273. Alfredo Ferreira dos Santos, 553 faltas.
Observação - Existem 25 excedentes.
Rio de Janeiro, can 12 de dezembro de 1938. Rells, chefe do S. P. G.

L. Netto

Diretoria de Intendência da Guerra
ATOS DO SR. DIRETOR

Por ato de 3 do corrente:
I - Apostila:
Foi lavrada a seguinte apostila na carta-patente no P tenente
José Mota de Abreu Lima:
"Por Decreto de 24 de maio de 1937, foi promovido ao posto de
capitão, no Quadro de Administração do Exército, o primeiro tenente
José Mota de Abreu Lima, de quem trata esta carta-patente. itio de
Janeiro, 2 de dezembro de 1938. - General I. G Felipe Antônio
Xavier de Barros, diretor.
Por ato de 6 do corrente:

II - Apostila:
Na carta-patente do oficial abaixo, foi 'lavrada a seguinte apoetiIa, de promoção:
"Por Decreto de 3 de maio de 1938, foi promovido ao posto da
capitão, no Quadro de Administração do Exército, o 1° tenente de administração, Afonso Solano de Oliveira, de quem trata esta carta patente. Rio da Janeiro, 6 de dezembro de 1938. - General I. G. Felipe
António Xavier de Barros, diretor.
Requerimentos despachados por esta Diretoria:
Em requerimentos apresentados pelas firmas abaixo enumeradas,
pedindo inscrição na Concurrência Administrativa a realizar-se nesta
Diretoria no dia 9 do corrente, para fornecimento de artigos e materiais destinados aos Estabelecimentos de Material do Intendéneia, foi
exarado o seguinte despacho: Concedo a inscrição, nos termos do parecer da Comissão de Compras desta Diretoria.
- Contonificio Rodolfo Crespi S. A., estabeleciaa em são
Paulo, à rua Javari 14, 403 e com filial nesta Capital à Avenida Rio
Branco n. 52, 2° andar;
.'
2 - Albert'
Stadler, estabelecida com escritório à rua Pri' Moiro de Mann n. 127 esta Capital, com fábrica à rua Mariz e Barros
ss. 215, em Nittr6i , L...i.ado do io;
3 - Abilio F. Mawallifiels &
nesta Capital à rua
Teófilo °toei n.
4 -- Cia. de
e Terb i n-: Porto Alectrnmte, ets n aile: p .'i ta Pia
Porto Alei Es1:;,to do n,.)
.fo u I ;

".":“'14.!
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5 — Carlos Renaux, S. A., estabelecida na cidade de : •rasque,
Modo de Santa Catarina;
6 — Assunção & Cia. Ltda., estabelecida em São Pau . ) à rua
Ár...*.
n. 391;
7
Sociedade Anônima Iork, estabelecida à rua João P( s gía número 1? i. na ridade de Santos, Estado de São Paulo;
8 — Sociedade Anónima Moinho Santista, estabelecida em São
No.i),), à rua Alvares Penteado n. 33;
— Lanifício Anglo Brasileiro, S. A., estabelecida em âo Paulo
á rua Calumbi n. 78 e 80;
•
10 — Aloalmo Divide & Cia., estabelecida em Caxias, :lstado do
Rio nranda do Sul, o com agèhcia nesta Capital à rua da Qiai anda nu-

me',

11 — Zwetsch & Cia. estabelecida na cidade de, Novo 1 amburgO,
d Rio Grande do Sul;
'
E.- ali o
1a — Barnhard & Giulti, estabelecida na cidade de Si! Paulo à
rua Tenente Pena n. 268;
13 — Calçado Ouro Sociedade Anônima, estabelecida r :sla Capital à rua do Núncio ns. 51 a 65 (inscrição suplementar).,
Em requerimentos apresentados pelas firmas abaixo e: unieradas,
1 . (dinilo inscrição na Concurrèneia Administrativa a rediz r-se nestS.
1)irataria no dia 9 do correate, para forneaimento de art.' gos e ma1. iii
diklinallos aos Estahalecimentoa do Material de 111).411Meia
foi v \ar.r.lo o seguinte despacho: Concedo a inscrição, nos termos do
nare,a'a da Cemissão de Compras desta Diretoria.
rua Gene1 — Calçado Ouro, S. A., estabelicida nesta Capital
:
lamailarro números 73 a 85;
rua do
— Calçado Ouro, S. A., estabelecida ri-ti
Núncio números 51 a 65;
3 — S. A. Companhia Lanifício Sao Padru, e:dal:et:H a em porto
Alagra, Rio Grande do Sul;
tecido:: eia N /a Hambur5 — Pedro Maios Filho & Cia.,
go. 1;io Grande do Sul;
5.-tu ,r.:- ir ia Grande
5 — Luiz Hack &
do Sol;
O — J. Ferreira Cuelha S. Cia., estalal.Jaidis nua l a aailal à rua
1
Antanes Maciel n. 83;
.1
— Lemos Monteiao. estaba!eeido ne
Cal•i;::1
,,a C.)uslitaliaão n. 34;
8 -- Aires Andrade & Cia., esta::: le.•idas nesta Cap'l tI à roa Visaonde da Gávea números 51-A e 56;
_ Ferreira Souto S. A., a stalv:tarida p e-) f a Capi! 1 à rua Fonaaen Tales as. 18 a 30.

A Diretoria da Ir:mansa Nacional, da acordo com A leaislação em
vigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, pa: a o oxercicio
de 1939, mediante pagamento da importância correspl 'dente ao período de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacioni1, à rna 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva compro 'ação, nas repartições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscai s, Alfândegas,
Mesas de Rendas e Coletorias.

Doariiihro
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depa :amento, tudo isso, de acordo com aquela ordem verbal; e assird
proc leu a Estrada até que, em março de 1932. foi suspensa esse
prát a, por ordem daquela diretoria, tendo, então, o aludido funcio-•
nári feito a sua prestação de contas.
ncontece, porém, que durante o período em que tal prática vigem ., foram adquiridos materiais para o Laboratório de Ensaias,
na i iportAncia de 6:028$200, importância essa pala qual a Sub-Gon,

tadc ia Seccional junto à referida Estrada tornou responsavel o fun-si
Mor rio Flávio Falcão.
Tendo este ministério, após detido exame verificado que a res.

pon abilidade imposta àquele funcionário é uma injustiça, de vez
que o crime, que não existe, seria o de haver cumprido ordens de
seu chefes, dentro da disciplina, tenho a honra de. submetendo o
aes ato a consideração do V. Ex., solicitar, seja autorizada a baixe
do lébito atribuido ao escriturário Flávio Falcão, par isso que não
hm ie prejuízo para os cofres públicos, nem má fé ao adotar a adniinis ?ação a medida, que se executou por processos fora dos requi.
sit: ; normalmente exigidos, porém, sem a mínima responsabilidade
dal leio serventuário.
RIO de Janeiro, 2 de dezembro de 1938. — lodo dc Mendonça.

Li

Autorizado. Em 5-12-938. — G.

VARGAS.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da República;
O senhor ministro da Justiça e Negócios Interiores, solicitau a
e _e ministério, providèncias no sentido de ser posto à disposição
o Departamento de Propaganda o Difusão Cultural o carteiro, classe
" )", da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos do Distrito
c ral (Quadro IV), Severino Nunes, para exercer a profissão de re-a
oder fotográfico na Agència Nacional do aludido departamento.
Segundo informação prestada pelo mesmo Departamento Nareal de Propaganda e Difuaão Cultural, o carteiro Severino Nunes
L tem demonstrado sua grande capacidade na arte fotográfica, em.
adialhos feitos naquela agènela, inc,:usive um retrato de Vossa Exalència, o qual deu oportunidade a honrosas conceitos sobre a
rtista.

4

Dada a sua habilidade na esfera jornalística e na de Propaganda i
ele cousiderado uni elemento precioso, pelo que julga o DeparLa.
Lento Nacional de Propaganda o Difusão Cultural indispensavel
ma colaboração.
A vista disso, tenho a honra de solicitar a Vossa Excelència, der
acordo com o disposto no artigo 26, da lei n. 281, de 23 do mitubro
de 1936, a necessária autorização para que o funcionário em apreço
.eja posto à disposição daquele departamento.
Rio de Janeiro, em 3 de dezembro de 1938. -- João dc aten.imiraL

Lima.

Autorizado. Em 5-12-938. — G.

VARGAS.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N.

80

Excelentfssimo Senhor Presidente da República:

1
Aos funcionários públicos federais, estadoaie e is) taIMpaie

Acha-se atualmente à disposição do Departamento Administrai
tivo do Serviço Público o engenheiro-chefe de divisão, padrão "L",
da Récle de Viação Cearense, (Quadro VIII, deste ministério), José
de Caminha Muniz, que vinha prestando serviços junto à Inspetoria
Federal das Estradas, como membro da Comissão de Padronização da
Material Rodante e de Coordenação de Transportes, a que se refere
o decreto n. 24.497, de 29 de junho de 1934.

Ministério da Viação e Obras Públicas

Tendo em vista, porém, a relevância dos trabalhoe de que e&
acha incumbida a referida comissão, solicitou aquela inspetoria, a:
este ministério, providéncias no sentido de passar a fazer parte d14
mesma comissão, em substituição ao engenheiro José de Caminha.
Munir, o engenheiro-chefe de divisão, padrão "E". da Estrada de,
Ferro Central do Piauí (Quadro XII), José Domingos de Matos, qu&
já tem chefiado trabalhos relacionados com a natureza doa que estilai
afetos à comissão em causa.

facultado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
2f. %, a que iam direito, em duas prestações somes raia do 24000

EXPEDIENTE

DO 911. PRESIDENTE DA l ÜBLICA

sxPosiçÃo os MOTIVOS II.
$(

aliar Presidente da República:

Foi 1927, a Diretoria da Estrada de Ferro CÁ atrai do Bras:
Á vista do exposto, tenho a honra de solicitar a V. Ex., de conaoncordandc com uma sujestão apresentada pelo ui io chefe do la • formidade com o que estabelece o artigo 26 da lei n. 284, de 28 (16
boratório de Ensaio , . autorizou a venda dos Cadei aos de Encara •, .outubro de 1936, a autorização que se faz mistér a este ministério,
a . ) peça de 16$ ead„ .•., s-plar, para. a•mi a renda a! 3im obtida, cor
para que possa ser atendido o pedido formulado pela Inspetoria Fep,.„ :e
prais d, ,.;,! •,
ia pica i próprio La' oratório.
deral das Estradas.
All1 01(10 Ve: :•:: •• .•• • erc-,,2.GG,111, foi eu ilo, incumbido O
Rio de Janeiro, em 3 de dezembro de 1038. — lodo de liZendvw.e.
- •: : iturarM
'F" de reeel r Lima.
i• -acresaa,ta Fhio
cotado i i-aleal ) ,J . o ..n. ILI,, neinr a
-sP)ak" doa °Neli otar, , a a
á
Autorizado. Em 6-12-938. — G. Vaia,As.
;L n i(111
latir ei!:. 10
f•fvfllar e T)
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Inspetoria Federal das Estradas
O inspetor federal das Estradas, usando das atr íbuições que lhe
são conferidas pelo Regulamento aprovado pelo decreto n. 15.157,
ae 5 do dezembro de 1021, e de acordo com o despacho do Sr. ministro
na Niação, exarado em 2 do corrente, e transmitido a esta Administração Central por ofício n. 6.004, de hoje, do Sr. diretor do Serviço do Pessoal do MinMério da Viação, resolve fixar em :308 (trinta
rml réis) a aiária a ser paga ao engenheiro classe "J", hamiro Batista Ferreira, do Quadro IX (E. F. São Luiz-Terezina), a título de
indenização de despesas, por vir chefiando os serviços da construção
c.a ponte sobre o rio Parnaiba, vigorando a referida diária a partir
de 1 de janeiro do corrente ano e correndo a respectiva despesa por
conta da verba V — Obras, aparelhamentos, melhoramentos e equipamentos — Sub-consignação 1, item 01, letra b, do orçamento do
Ministério da Viação e Obras Públicas para o corrente exercício.
Rio de Janeiro. 8 de dezembro de 1938. — Joaquim Licinio de
Souza Almeida.
Estrada de Ferro de Goiás

Nomes — Cargos — Importâncias

Total .

25193

A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
vigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercido
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao pe..
riodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacion^.1, à rua 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva 'comprovação, nas repartições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfândegas,
Mesas de Rendas e Coletorias.
Aos funcionários públicos federais, estadoais e municipais á Ia.
coitado pagar o custo da assinatura, computado Já o desconto de
20 %, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 2E4000.

Ministério da Agricultura
Serviço do Pessoal

r. P. 17
Relação das importâncias a serem pagas ao pessoal diarista desta
Estrada, suplementarmente aos respectivos salários dela prestação de
serviços além das horas regulamentares (regime de .3 horas), durante
os rnéses de janeiro a agosto de 1938, de conformidaie com as disposições do decreto n. 279, de 7 de agosto de 1935. Pdblicação que se
1az em obediência à norma 8' da circular n. 7-38, da Secretar:a da
Presidência da República. (Diário Oficial de 17 de ngosto de 1938.)
S.

Adalardo Cassiano de Melo, trabalhador de terceira classe
José Joaquim Ferreira, idem
José Ferreira, idem
João Ottoni, idem
Juvelino de Paula Ribeiro, idem
Tomai Rodrigues da Silva, idem
José Vilar, idem
Manuel Ferreira Gomes, idem
Manuel Marques Povoa, idem
José Felipe.do Nascimento, idem de segunda classe
Maurílio Barbosa dos Santos, idem
Brandão José da Cruz, idem de terceira classe
João José de Freitas, idem
..
Joaquim Caseiam) Marques, idem
Manuel Marques, idem
Nicanor Caetano da Silva, idem
António Vizzo, aprendiz de segunda classe
Carlos Tilmam, idem
Emanuel Miranda, idem
Euclides Alves dos Santos, idem

Doze when d,. 10::8

3098700
1858300
2038500
2548000
2488800

3078100
4498C00
3158500
261$700
1108800
398000
518800
1M/00
18300
358000
2811;20'0

18600
18600
158600
198500
3:2888300

Observação — O pagamento das importâncias supra, calculadas
de acordo com o artigo 8" do regulamento aprovado pelo decreto número 279, de 7 de agosto de 1935, será autorizado pelo diretor da Estrada com, fundamento no artigo 47 do decreto-lei n. 240, de 4 de
fevereiro de 1938, combinado com o artigo 3° parágrafos 3° e 17 das
Instruções Regulamentares para a Estrada de Ferro de Goiaz, aprovadas por portaria de 13 de fevereiro de 1920, do senhor ministro da
Viação e Obras Públicas. A despesa correrá à conta da verba 1 —
Sub-consignação 43, cujo saldo a comporta.
Araguari, 17 de novembro de 1938. — José Araujo Guimarães
Junior, auxiliar de primeira classe.
'Estrada de Ferro de Goiaz. Visto: Em 22 de novembro de 1938.
— José Gayoso Neves, diretor. — Confere. Em 18 de novembro de
1938. — João Ribeiro Netto, chefe da SRP-17.

Inspetoria Federal de Obras contra as Sécas
Pelo ofício n. 984-S, de 7 deste mês, foi comunicado à Primeira
Circunscrição de Recrutamento Militar, que, a 1 do mesmo mês, passou
a ter exercício nesta inspetoria, o escriturário da classe E, do Quadro
1, do M. V. O. P., Cristiano de Sousa Guimarães, filho de Manuel
de Sousa Guimarães e de Otávia Emitia Guimarães, nascido nesta capital, a 23 de abril de 1893.

ExPE0rENTE PO SR, DIRETOR

Dia 8 de dezembro de 1938
Ofícios:
Ao D. N. P. M.:
N. 3.120 — Comunica que, atendendo a solicitação feita pelo
reitor da Universidade do Brasil, o Presidente da República, por despacho de 22 do corrente mês, deu a necessária autorização para que
se retire do pais, sem prejuizo • !os seus vencimentos, João Bruno
Alípio Lobo, técnico de laboratório, a serviço do L. C. P. M. desse
Ministério, afim de cleseinperber a missão que lhe foi conferida pelo
Conselho da referida Universidade, e da qual deverá desobrigar-se
em Paris, no inicio do próximo ano. sob 03 auspícios do Instituto
Franco-Brasileiro de Alta Cultura, (SP. 8.789-38).
— Ao S. P. da Educação
N.N 3.121 — Com referência ao oficio n. 06.119, de 29 de novembro último, declara que neste serviço não consta que o Dr. Adolfo Ilerbster Pereira, o qual exercia. neste Ministério, o cargo de chefc
da Secção do Comércio de Gado, da extinta Diretoria Geral do Serviço de Indústria Pastoril, tenha feito declaração de família, para
efeito de montepio..
— Á Inspetoria do Exercício Profissional:
N. 3.122 — Apresenta Wupps de Campos Cortes, funcionário em
disponibilidade, nomeada para exercer o cargo de dactilógrafo do
Quadro Único deste Ministe'rio, a qual, nos termos da recente recomendação. do D. A. S. P. antes de tomar posse, deve ser submetida
a inspeção de saude, o que solieito providências. (SP. 5.002-38).
— Á Carteira de Consignações da Caixa Económica do Rio de Janeiro:
N. 3.123 — Reportando aos ofícios as. 727, de 4 de abril e 1.170,
de 13 de junho últimos. com que encaminhastes a este Min:stério as
contas correntes e as demonstrações previstas, respectivamente, nos
decretos-leis ns. 312, de 3 de março e 391, de 26 de abril, do corrente ano, junto vos restituo, para os devidos fins, as aludidas demonstrações relativas ao pessoal extranumerário deste Ministério, cujos
salários são pagos na Pagadoria do mesmo, por não terem sido computados nessas demonstrações os descontos efetuados nas folhas do
pessoal em apreço, cies meses de janeiro e fevereiro p. passados, a
favor dessa Caixa, decorrendo dessa circunstância a majoração doa
respectivos saldos devedores dos capitais emprestados, bem como o
aumento do novo prazo de pagamento.
Outrossim, das demonstrações em lide constam valores correspondentes a juros contratuais de prestações não pagas anteriormente à
legislação vigente que, à vista do exposto, deverão sofrer retificação,
como tambem aqueles referentes a março, abril e maio do presente
ano. (S. P. 2.518-38)
Dia 9
Ao S. . C. em Minas Gerais:
N. 3.124 — Solicita providências no sentido de ,ser enviada a
esto Serviço a frequência do pessoal titulado referente ao mês da
maio de 1938, indispensavel à classificeção por antiguidade em várias
carreiras do Quadro Único deste Ministério.
— Ao A. A. no Pará:
N. 3.125 — Solicita providências no sentido do ser enviada a
este Servo a frequência do pessoal titulado referente aos meses de
junho de 1938 e dezembro de 1937, indispensavel is classificação por
antiguidade em várias carreiras que integram o quadro único desta
Ninistério.
— Á Inspetoria Regional do S. D. S. A. em Recife:
N. 3.126 — Solicita remessa da frequência do pessoal tituladó,
com exercício nessa Inspetoria, correspondente ao mês de junho de
1933, indispensavel à classificação por antiguidade nas carreiras qua
Integram o quadro único deste Ministério.
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mês, m itorizar a prorrogação de expediente, por tres horas diárias,
N. 3.127 — Solicita remessa das folhas de pagamento 4 ) pes- dos fu icionários indicados no aludido ofício, de acordo com a proposta
soal com exercício nessa Inspetoria, referente aos meses de 1 anuro consto de do respectivo processo. (S. P. 7.018-38).
- Ao D. N. P. M.:
a no\ embro do ano em curso.
— Ao A. A. na Baía:
N 3.138 — Declara que o Ministro tendo presente o processo
N. 3.128 — Solicita providências no sentido de ser en iada a S. P. n. 4.779-38, originado pelo oficio ri. 1.487, de 24-8-38, resoleste serviço a frequência do pessoal titulado referente aos 111 ses de veu, or despacho de 3 do corrente mês, autorizar a prorrogação do
junho de 1926 e dezembro de 1937, indispnsavel à classificaf o por expeè ente, por tres horas diárias, até o fim deste ano, do sub-ajuantigt:idade cm várias carreiras que integram o quadro úni i deste dente técnico de 5 a classe, Enrico Ernesto de Seixas, de acordo com
a pro osta constante do aludido oficio. (S. P. 4.779-38).
- Ao D. N. P. V.:
- Á Associação Civil e Militar de Beneficência:
— Ao Sr. inspetor do S. P. T. em Goiaz:

N. 3.129 — Transmite a portaria ministerial n. 698, e 3 do
cerrente, p ela qual foi designada o agrónomo do Fomento 4sTicola,
1Surico Cabral, do Quadro Único deste Ministério, para ad •istrar
o Campo de Sementes de Cana de Acuem . do Carid, em Barb lha, no
Esu-oio do Geará.
— Ao S. T. C. no Estado da Bafa:
N. 3.130 — Constando da relação de (liarias encaminha
(/ as à D.
C. com o ofício n. 347, de 3-10-38, dessa repartição, o nome lo agrónomo cafeicullOr, classe L, interino, Raimundo da Rocha S les, com
direito à percepção de 10 diárias no valor unitário cie 50$000 informa
que de acordo com o estabelecido pelo decreto-lei n. 618, d ' 16-8-38
ceswo a interinidade que o mesmo vinha exercendo.- em v • tude do
que voltou o referido funcionário ao seu cargo efetivo, de gronomo
cafeicultor, classe K, cabendo-lhe, a partir da data da publ :•,aça da
lei, a diária de 42$200, de acordo com as tabelas em vigor.
Solicita providências no sentido de serem restitui:das ss cofres
pábricos todas as importâncias recebidas indevidamente, a p artir da
data em que entrou em vigor o decreto-lei em apreço. tS. . 7.5791938) .
— A D. Elvira Costa — Rio Preto — Estado de São P do:
N. 3.131 — Para que possa ser apreciado o pedido por v s formulado em carta de 10 de agosto do corrente ano. dirigida ac Ministro
torna-se necessário que informeis qual o nome do vos t marido
(S. P. 4.521-38).
— AE N A •
N. 3.132 — Referência ao oficio n. 9 ,i5. de 10 de 01 _libro ú1.
thno. comunica que a D. C.. respimdvndo ao expediente, e que este
Serviço lhe pediu providências no sentido de ser restituid ao extrafiumorarin dessa Escola, João D:as Paes Leme, a impo Lancia de
papa diretamente ao I. N. P.. declarou., em' oficio n. 5.278
de 28 tli' novembro próximo findo. (:,.e a restituição etilai 'aço SO se
poder:n vurificar por parte daquele l-loto. desde que j foi re.xsIluda :o) Hauro do Brasil à conta t;o
Comunica outrossim, que. esta dali;, eni ofício ii 3.j33, foram
pedi:-:
.+ n'Iro\ idr‘neias por e- te -. l'N Ily i' . 1 1111. ` 1)1 '1 l i litn.11 0 , entido de
ser efetuada a restituição de ci . - r. i . 11:1 n 1. .1.. P.
---- Ao I. N. P.:
N. 3.133 — Havendo o e‘lrato p álio da E. N. A João Dias
Pae , Leme, pago diretamente a esse Instituto a importãne de 8$700
1:1 ia à liquidação do sm ldltdíi de preinins de inscriçã n. 17.088
,ororine recibo desse me z ino ins t ituto suli o n. L. •11-2 e lhe havendo sitio, outrossim, a referida importãncia descontada a folha de
paífarnento de setembro último. p" n o as VOSS1S providênc is • no sentido lio ser efetuada a sua restiluic rio, desde que já fui a
- s ma reco1h tia ao Banco do Brasil, à conta 'desse Instituto.
6.719-38' .
— A E. E. C. de Café:
N. 3.131 — Solução ao ofício sin, de 15 de nutra o anterior,
eio l ereeado a este Serviço pelo datilógrafo, com exercíc
nessa estacão. Vicente de Paula Pereira Machado, declara que
substito
orles são reguladas pelo decreto-lei n. 618, de 16 de ag ito último.
(S. P. 7.092-38).
A Inspetoria Regional do S. D. S. A. em Pará:
N. 3.135 — Referência ao oficio n. 334, de 1 de jtilho último,
em que comunica ter o prático rural, Heitor Bastos, fal acto ao serviço, e, por esse motivo, foi-lhe descontado o dia da fal , em férias,
a pedido do interessado, declara ser desnecessário exped ente de co.
municação, neste sentido. (S. P. 4.841 - 38).
— A D. O. D. P.:
N. 3.136 — Remete, devidamente anotadas em fil ha, ás portarias ns. 42, 43 e 44, de 10 de outubro do corrente an dessa diretoria, o que acompanharam o vosso oficio n. 1.278, de i do mós úl-

timo. (S. P. 6.727-38).
— Ao I. N.P.:
N. 3.137 — Comunica que no dia 26 de, julho 111 I.mo, faleceu
José de Camargo, almoxarife, classe E, do Quadro Único deste Ministério, ()Anal servia no Campo de Sementes, em São Sim o, Estado de
São Paulo. (S. P. 5.354-38).
— Ao D. N. P. M.:

N. 3.138 — Declara que o Ministro, tendo em vistl o oficio núdo corrente

mei .° 1.801, de 16-10-38, resolveu, por despacho de

3.140 — Resposta ao oficio ri. 297, de 3 de novembro findo,
comu ica que Mário Pereira de Figueiredo foi dispensado, a pedido,
dêste Nlinistério, a 1 de fevereiro do ano em curso. (S. P. 8.010-38.),
- • 'Ao D. N. P. V.:
• 3.141 — Comunica que em 1 do corrente tomaram posse,
nesta Diretoria, do cargo da classe G 'da carreira de agrónomo D. N.
P. , em que foram efetivados, por decreto de 23 de novembro
últin'). iiider Freire Pereira e Alberto Fatucli,
s decretos respectivos foram entregues, em mãos dos interes,
sadom . (S. P. 7.754-38.)

- Ao D. N. P. M.:
• 3.142 — Solução ao ofício n. 1.820, de 15-10-38, &me De-,
part: 1:nento,
comunica que o ministro, por despacho de 3 do cor.,
rent, mês, autorizou a prorrogação de expediente, por três horas diá-e
rias, dos funcionários mencionados no aludido ofício. (S. P. 7.062,
de )38.)
- Á Despesa Pública do Tesouro Nacional:
4. 3.143 — Transmite as peças do processo de "concessão de
apoí intadoria a Pedro Casobosky, no cargo da classe D, da carreira
de ,; rdineiro, do quadro , único dêste Ministério. (S. P. 571-38.)
— Ao D. N. P. M.:
N. 3.144 — Referência ao oficio n. 1.671, de 28-9-38, em que
era solicitada a concessão de uma gratificação mensal de 200$000
(do entos mil reis) por serviços extraordinários prestados pelo escrit i .rário José Elias Falcão, declara haver o ministro, por despacho
de do corrente mês, autorizado a gratificação acima aludida. (S. P.

8.9 4-38.)

— Á D. O. D. P.:

N. 3.145*— Restitue, já anotada neste Serviço, a inclusa cediclã( de tempo da serviço público federal prestado pelo economista
rus,d Domingos de Faria, encaminhada pelo vosso ofício n. 1.413, do
24 i de outubro próximo findo. (S. P. 7.389-38.)
— Ao D. N. P. V.:
N. 3.146 — Declara que o ministro concedeu a Alberto Alvares
Pi menta, nomeado por decreto de 21 de outubro último, para exerce o cargo da classe J, da carreira de agrônomo D. N. P. V., sesse- ta dias de prorrogação de prazo, em parcelas de vinte dias cada
ur a, para efeito de sua posse no cargo para n foi nomeado.
(F P. 9.082-38.)
— Ao S. F. P. V.:

1 N. 3.147 — Remete os seguintes documentos pertencentes a

mcisco Alves .Feitosa, que vieram encaminhados a este Serviço
1)4 o oficio n. 1.419, de 28-6-38 — carteira de identificação nú'ro 64.115, caderneta de reservista n. 7.177 e certidão de nasci-

:nto. (S. P. 2.962-38.)

— Á Despesa Pública do Tesouro Nacional:
N. 3.148 — Transmite o requerimento de Laura Machado Gare ! ' Pinto, viúva do Dr. Lieinio Garcia Pinto, ex-inspetor da Inspet4 ela Regional em Pôrto Alegre, do S. P. O. A., falecido em 12 de
n vembro do corrente ano, em que solicita, por si e pelo seu filho
n enor, Lidai° Machado Garca Pinto, o pagamento do montepio e do
f neral a que se julga com direito.
Acompanha o aludido requerimento a declaração de família
1 , Ha pelo "de ()Jijus", processo D. C. n. 11.279-37. (S. P. 8.819,
( s 1938.)
•
— Ao S. I. R. C.:
N. 3.149 — Em solução ao ofício n. 1.892, de 22 de novembro
[timo, dêsse Serviço, em que era solicitada a prorrogação de expe• lente, por quatro horas diárias, dos funcionários indicados no alu. Ido oficio, declara que o ministro, por despacho de 3 do corrente
iês, deferiu a solicitação em apreço, de acordo com a proposta cone• Inte do respectivo processo. (S. P. 8.355-38.)
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Ti. :7. P. V.:
N. 3.150 — Tranmite a portaria ministerial n. 701, de 5 do
corrente, pela qual foi designado o argónomo D. N. P. V.. Raul
Edgar Kalokmann, para dirigir a Estação Experimental de Trigo,
a ser instalada em Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.
(S. P. 4.514138).
•

— A D. O. D. P.:
N. 3..151 — Com referência ao ofício n. 1.020, de 2-9-38,
informa quo o auxiliar técnico de 2 a classe, mensalista, Hilário Rui
Mim, admitido por portaria n. 297, de 12 de julho do corrente ano,
está sofrendo descontos em seus salários, conforme comunicação
feita a essa Diretoria, em oficio n. 2.366, de 24 de outubro de
1938.
Quanto às férias, a que o mesmo tenha direito, deveis solicitar
informações à D. E. P.
— Ao D. N. P. M.:
N. 3.152 — Comunica que o Sr. ministro a quem foi presente
o processo n. S. P. 6.535138, relativo ao ofício n. 1.735, de 6 de
outubro último, resolveu, por despacho de 3 do corrente mês, autorizar a prorrogação de expediente, por três horas diárias, dos funcionários indicados no aludido oficio, de acordo com a proposta
constante do respectivo processo. (S. P. 6.535138).
— Ao S. D. S. A.:
N. 3. 1 53 — Atendendo à so lici t ação constante do ofício número 1.208, de 1 do corrente, junto restitúo, devidamente apostilada,
a portaria do Sr. roin . stro, n. 537, de 11 de outubro último, pela
qual foi designado o dactilógrafo Lisete Rezende de Amorim. vara
ter exercício na Inspetoria Regional dêsse Serviço em Recife. (S.
P. 8.870138).

— Ao . A. A.: de Minas Gerais:
N. 3.154 — Solicita providências no sentido de ser enviaria a
éste Serviço a frequência do José Otávio de Paiva referente aos meses de abril a dezembro de 1937, indispensável à classificarão por
antiguidade dpa carreira de "almoxarife". do Quadro Único dêste
Ministério. (S. P.)
— Ao D. N. P. M.:
N. 3.155 — Solicita a remessa das folhas de pagamento do
pessoal titulado do todos os serviços subordinados a ês g e Departamento, referente ao mês de junho do ano em curso. (S. P.).
Campo do Sementes de Cacáu em Cametá:
N. 3.156 — Solicita providências no sentido de ser enviada a
Use Serviço a frequência do pessoal titulado referente aos meses
de fevereiro, novembro e dezembro de 1937 e anos de 1934 e 1935,
Indispensável à classificação por antiguidade em várias carreiras
do quadro único déste Ministério. (S. P.).
— Ao

— Á Estação Experimental de Plantas Têxteis em Surubim:
N. 3.157 — Solicita providências no sentido de ser enviada a
éste Serviço a frequência do pessoal titulado referente aos anos de
1935 a 1938. (S. P.).

horsiN --n.
J

-01,30

— Ao A. A. do Acre:
N. 3.158 — Solicita providências no sentido de ser enviada
a este Serviço a frequência do pessoal titulado referente aos mese*
de julho a dezembro de 1936, indispensável à classificação por ant.
tiguidade em várias carreira g do auadro único dêste Ministério.
(S. P.).
— Ao S. T. C.:
N. 3.159 — Solicita providências no sentido de ser remetida
a éste Serviço, a frequência do pessoal titulado, constante da relação abaixo, indispensável à classificação por antiguidade na carreira de "agrônomo cafeicultor-" do quadro único Ode Ministério::
Júlio César Covê1o, da 15 do agosto de 1935 a junho de 1937;
João Batista Ferreira, de 1 de julho a dezembro de 1934;
Jacob Polacow. desde a admissão a maio de 1935;
Isidro Gil, de janeiro a setembro de 1934;
Dircêo Duarte Braga, de 11 do setembro a dezembro de 1934;
Carlos Ralston By rbosa, de janeiro a julho de 1934;
Vítor Valente de Oliveira, todo o ano de 1934;
Uhirajara Pereira Barreto, todo o ano de 1934;
Penato Dias Mastins, desde 1 de julho a dezembro de 1934;
Raimundo Martin g da Sirva, de 1 de julho a dezembro de 1934;
IlaimuMo da Polia Soles, todo o ano de 1934;
¡olo o ano de 1934:
Paulo Pena
osvaldo Veras Co.., 1116. lodo o ano de 1934;
orsval eltietle: Pereira, todo a ano de 1934:
Moacir Machado de Campos. todo o ano de 1934;
Luiz Gomes do Annu . al. do 1 Ce julho a dezembro de 1934;
ano de 1934;
Leopoldo Almeida Xavior. ict,,
Aluízto Pinto Vici-a cic Melo, lodo o ano de 1931. (S. P.).
— Ao S. T. R. C.:
IN. 3.160 — Comunin que o S: . . ministro, por despacho de 3
do corrente coneoeden 'u o Dar-ce.. da Comissão de Eficiência, dado no pl. ( cesso de inquérito procedido na Residência de Limocho, Estado do Ceará, I a Seeçãr, Osse Serviço, parecer que assira
está ecnolublo:

a) pela remoção do ajoriante-téenieo de 2a classe, extranumerário, agr. A 1 rifsio Ourgel do Animal. pata outra Secção, onde fique
sob as ordens de outro chefe, sem função de direção, como medida
disciplinar;
b) pela dispensa do auxiliar de escrita de 4` classe, extranumerário Diamantino Tavares de uliveira, por conveniência lo ser-

c) pela remoção do assistente-técnico de l a classe, extranurnerário. agr. Emílio Chastinet Guimarães, para cargo em que não tenha responsabilidade de direção;
e, finalmente, pela dispensa dos trabalhadores José Cassiauo da
Silva, Pedro Lucas de Amorim e Joaquim Alves do Nascimento.
Solicita as necessárias providências no sentido de serem removidos os exaranumerários Aldísio Gurgel do Amaral e Emflio Chastinet Guimarães, cabe informar que êste S. P. comunicou, por via
telegráfica, a dispensa dos demais extrauumorárloa acima referidos.
(S. k. 2.632;38). •
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D. N. P. V.
SERVIÇO TÉCNICO DO CAFÉ — ESTAÇÃO EXPERIMENTAL CENTRAL DE CAFÉ — BOTOCATO —

S.

P.

Quadre nominal dos extrammerários diaristas da Estação Experimental Central de Caié, de Botucatd, Estado de São Paulo, dispensados em
Outubro de 1933, em virtude de transferencia de serviço.
E

tu

Nomes

•"

31 de

Salarion
(diárias)

Cargos

Z

1

Lázaro de Barros

Trabalhador de Gampo

5$3 O

2

Manoel Nobreza

Idem

6$C0

3

Aurelio Campanha

Idem..

,1$600

4

Julião Martins

Idem_

8$333

5

Amador Gonçalves

idem....

3.400

6

Miguel lais

Id em

9$7 O

7

Maria Ma:

Idem

12$0[ 0

P.dro D2nad -te

Idem

68000

Iacorno !Jena

ldem

6)103

10

Fred

Idem

11

Jacin:e

Idem.,

4$4(i0

12

Vitório Deple -

Idem

42a0

11

Dasiderin Cruz

de m.

7;,;1(;()

14

Isiiro

Idem.

12$ (O

9

o Depi r:

15

lo Ca c.a

lii

iu io Nobrega

1

Krnan lo Nata'e.

............................

Id

7$3C0

Idem.

$40ts
78200

Carmino Itaimu ;do

Idem.

58200

1J

José dos Sa nos.

Idem.

I $1(0

2'

Joie Martinionis

(Balancei o junto á tr aqui...a de bei:ci.:c:o)

7$ CO

21

Abluiu Falcade

Ti-aba hador ne campo

6000

Orlando dos Santos

Idem

5$909

21

Anton'o Lei:,

Idem

.6$100

24

• artolo Spadim

idem

6,000

23

I- iratim) da Silva

idem

6$)00

25

l azaro Luiz A vcs

Idem.

68300

27

Diogo Bento

Idem

6 000

28

Antonio da Silva

Idem.

6$000

29

Ca ola Spaiim

Idem.

58000

Quadro nominal do Pessoa Extranumerário diarista, da Inspcto ia R:gional em Pinheiro, do Serviço de Fomento e Produção Animal, do D. N. P.
para s.rvir no perodo de 1" a 3; do mês de (1 ...z:mbto de MU, na Fazenda Exp-rimental da criação de Pinheiro (sede da Ntcrida 1. R.):
4) E
v
•7"
Zd

1

Nome

Função

Capinteiro

Alcides Rodrigues Sabença

Salário
diario

15$000

A.,

Despesa
em
23 dias

3755000
3755000

Total Ra.
•

No

Inspeteria RegionPI em Pinheiro, 3 de Dzz...rnbro de 1933. — I tal:cuco Ribeiro 4'e Abreu, Escriturário "G". — Dr.
impedimento do Itu.p.tur Chie.

Miguel dir Lima Merades•

•

Tryartt ) D1TICTAt 'Se6 1)1

/125115 - YeTsOlt"-TeTfa- 13

1'éTéro15f5 ad 1-998

4,

'Ipeplutamento Nacional ia ?rodução Animal
VIÇO DE Fi MENTO DA PI 3DUÇA0 ANIMAL*;
4.,

leSPTOR REGIONAL EM 1 ONTA GROSSA

es-,--§ii-ntiC:alatina, organ- Tília de acerQuadro nomrini -do pessoal diarTifidire 'c'es;atio ao serviç da Fazenda E»erimental de Cr1ação7deTige* com o Decreto Lei n. 240, de 4 de temeiro de 1933, Verba - Pessoal, II - Pessoal extranunierarlo, - 5mb-consignação a. 2 - D. N. P. A.-,
Distribuição feita á Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no Es ,do de Santa Ca trina. •

Remuneração

o

1

2
3
4

5
ti
7
8
9

Despesa

LI inominoação dc, extranumerárlos

Al ad4 nte de cambie -o
Tra
Ide
Ide
Ide
Ide
lie
Ide
Ide
Ide
1,3

João Domingos de Ramos
Antonio Pereira Velho. .
José Orivai de Oliveira...
Doralicio Alves
Agenor Piras da Rosa
!ilido Vicente Godinho
oão de Sonza Mac:mio
virlszhno Antunes
Francftco Boroa
Ihmulo de Oliveira

Número

Diária

de diarias
no mes

10000
85000
88000
8$J00
85000
88000
88000

25
25
25
25
25
25
25
25

twoo

85000
8,1000

•

25

25

em 3 meses

75C5000
t00$00")
601)8)00
000800°
601 ora
610E000

8005000
6005003
80e$000
b00$000
kl:. 05000

Insin toda Re;lortal em Ponta Grossa, 4 de outubro da 138.- Suzanne 1 i nane, auxiliar de 3a.

classofti

Quadro nominal dos exlranunrrários diaristas necess rios aos service . de campo, da Estação Wriiin ge~al d‘Cafe, de Botticatil,
Estado de São Paulo, do Sariço 1, calco do Cate, do Minist • io da A,grieultu . t, de acendo cum o .icc. eto-I2i n. 240, de 4 de reverto.° de 1933. cuiai
despesa correrá á conta da VLrba 1 . - eP,ssoal, - 0-cret ,lei n. 1 7, de ; de dezembro de 1937, Coasignaçáo 11 - Subcoasigaaçáo a. 2 - Pessoa
oottranumerario - Dotação na Delegacia Fiscal do Thesour Nacional em Sã' Paulo.

l

Remuneraçáo

E

o1.
o

Despesa total

D.-,norniii içá°

Nomes

Número
de diárias

Diária

•

1
1

?PI

Limberto

Feitor

Antonio André

Carroceiro ... I ..;... *

Miguel David
,

Trabalhador

**

• •• •11

campo

...

i

Idem

Antonio David

Idem .4.. .$14

et ice Rossi

Carlos Pelicia.,

••

. •
-...--

C

111,,O0n0411.

8$000

25

De 3-11-38
a 31-12-38

4005000

68500

25

De 3-11-38
31-12-38

825$000

6,11500

25

De 3-11-28
a 31-12-38

325$ Pd

65000

25

De 3-11-38
a 31-12-33

3005000

De 3-11-33
a 31-12-38

3005000

25

De 3-11-38
a 31-13-38

$255000

9$00.0

. 25

Dae 31-12-33
3-1 1-38

5$000

25

De 3-1148
a 31.12-38
•

6500025

65500

Ident...).#4.

&,....... • , -...ii,,í,„.•,-:„
Julio BulgareIII..
Agr.... .
mo.
...
-.a.'..á.'
Jose Bulgareel
Idami ''''.
..,
,...

1.'...4.2,,,,.$

.,,,,,,,,,0„,,,,,,,..

4-, - ts .,,,,,w,

i
J

1..

.

I

st4
•

lioncatú, 3 de demoliu de. 1W8.

Mb/atura :IML

.1

NOM

ir 4'

3505000
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pirçtoria da çoiatabtiWifki
I

PrimeiPa S:,ecão
EXPEDIDNTS DO BR.

ombrrob.

Ofícios!
Exmo. Sr. Ministro da Fazenda:
N. 5.557 — Solicita providências afim de que no Tesouro Na.
oional seja paga a importância de 125:000$000, de que é credora a
1'Construtora Continental Ltda.", proveniente de obras executadas na
tonstrução da Estação Fitosanitária de São Bento, no Estado do Rio.
Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a este Ministério:
N. k.558 — Encaminha o processo de adiantamento de 12:000$.
a ser entregue ao oficial administrativo, classe J, desta Secretaria de
Betado, Pedro Anibal da Paixão, afim de atender, no mês de dezembro do corrente ano, a despesas com concertos e conservação de material permanente desta Diretoria, bem como despesas miúdas e de
pronto pagamento.
Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a este Ministério:
N. 5.559 — Encaminha o processo de pagamento de 3:6503000,
de que são credores o desenhista — classe J — do S. A. Humberto
Nabuco Rodrigues dos Santos e mais 5 funccionarios deste Minietério,
proveniente de gratificação a que fizeram jús no mês de novembro do
torrente ano, por serviços extraordinários na administração das obras
do Entreposto Federal de Pesca.
Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a este Ministéro:
N. 5.560 — Encaminha o processo de pagamento de 2:550$000,
de que são credores Luiz Vicente Belfort de Ouro Preto, oficial ad- ministrativo, classe I, e outros funcionários do Serviço do Pessoa,
deste Ministério, proveniente de gratificações por serviços extraordinários prestados fóra das horas de expediente durante o mês de
novembro do corrente ano.
Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a este Ministério:
N. 5.561 — Encaminha o processo de pagamento de 2:000$000,
proveniente de gratificação concedida pelo Sr. Ministro ao professor
Roberto Pereira dos Santos e outros, por serviços de reconhecida relevância prestados durante os períodos do 5 a 25 de agosto e 29 de
agosto a 18 de setembro do corrente ano.
" Sr. insator-chefe da Inspetoria Regional do Serviço de Fomento
da Produção Animal em Pinheiro — Estado do Rio de Janeiro:
N. 5.568' — Declara que a importância da passagem indevidamente requisitada pelo agrônomo Ernesto Carneiro Santiago Junior
em seu benefício, deverá ser descontada em folha de pagamento do
mesmo funcionário.
Sr. diretor da Despesa Pública:
N. 5.570 — Transmite oe processo referente a comprovação do
'adiantamento de 110:00(4000, recebido no Tesouro Nacional em 29
de julho de 1938, pelo agrónomo Cafeicultor, classe L, do Departamento Nacional da Produção Vegetal, Joaquim de Barros Aleantara,
a comprovado em 29 de outubro próximo findo.
.;
Sr. chefe da Comissão de Classificação de Algodão em Minas
}Kterais:
N. 5.571 — Atendendo o pedido constante do telegrama n. 495,
de 22 do mês próximo passado, restitúe a 3° via do balancete demonstrativo do estado doe créditos relativos ao mês de agosto do corrente ano.
Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a este Ministério?
N. 5.573 — Encaminha o processo de pagamento de 21:500$000,
de que é credora a International Harvester Export Companâ, proveniente de aquisição de um caminhonete "International" modelo D-2
de 113", para o Serviço do Fomento da Cultura do Trigo.
le
Sr. Inspetor chefe do S. I. P. Origem Animal em S. Paulo:
N. 5.575 — Mo havendo acompanhado o balancete, anexado ao
Miolo 1.375, de 27 de outubro último, os documentos comprobatórios
glae despesas referentes aos empenhos 43 e 57, dessa Inspetoria, solicita providências a respeito.
— Sr. Inspetor chefe da Inspetoria Regional de Sericicultura
l em Barbacena
— Minas Gerais:

N. 5.577 — Restitue os processos D.C. 1'4.888 e 14.889-38,
afim de que seja esclarecida a divergência existente entre a soma
total das importâncias referentes aos boletins de renda e a das respectivas guias de recolhimento.
— Sr. delegado do Tribunal de Contas Junto a este ministério:
• N. 5.578 — Encaminha o processo de pagamento de 617$100, de
que é a Panair do Brasil S. A., proveniente de transportes aéreos,
desta Capital a Porto Alegre de ida e volta, ao Sr. Heitor Pinto da
Nrei g a, engenheiro rural, classe I, deste ministério.
.N. 5.600 — Encaminha o processo de pagamento de 90:000$,
de qu_e é credora a ifrma Brasil Ultramar — A. Prado & Comp.
Ude., proveniente de fornecimento de sementes de trigo em proNfeito do Fomento de Cultura do Trigo.
- N. 5.001 Encaminha o processo de pagamento de 120:0003.
de que é credora a firma Prasil Ultramar — A. Prado ec Comp.
j..tda., proveniente de foi nf , L imento de semeni p s de trigo em prolCitc do Fomento d
011l L'A do Trigo.

Dezembro de iirdN 25199

OfiC100:

Sr. ministro da Fazenda:
N. 5.580 — Solicita providências afim de que, do crédito dei
898:800$, atribuído h. verba 1° — Pessoal — I — Pessoal permanente — sub-consignação 1, Quadro único, que se achava "Em ser"
e que, de acordo com a comunicação do Tribunal de Contas a esta
diretoria, acha-se distribuído ao Tesouro Nacional, seja anulada e
transferido para a Delegacia Fiscal do mesmo Tesouro no Estado de
S. Paulo, a importância de 1:740$, para atender, no período de 3 de
novembro a 31 de dezembro do corrente ano, o pagamento dos vencimentos de José Dias Aires, nomeado por decreto de 3 de novembro
último para exercer o cargo de veterinário, classe G, do Quadro
único deste ministério, do qual tomou posse em 9 do mesmo mês e
designado por portaria do Sr. ministro para ter exercício na Inspetoria Regional do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem
Animal, em S. Paulo.
Sr. diretor da Diretoria da Despesa Pública:
N. 5.582 — Comunica que Pedro José do Rosário, nomeado por
decreto de 5 de outubro último, para exercer o cargo do prático
rural, classe D, do Quadro único deste ministério, recebeu, pela Pagadoria desta diretoria, até 31 de outubro, inclusive, a remuneração
a que tinha direito como trabalhador extranumerário do Serviço ao
Deefsa Sanitária Animal, do Departamento Nacional da Produce.e.c,
Animal.
N. 5.576 — Restitue o processo n. 61.071-38, dessa direto-1N
relativo ao crédito para pagamento do agrónomo D.N.P.V., elas ^ J,
da Inspetoria do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal, deste ministério, Raiei Gomes Pinheiro Machado.
— Ao Sr. ministro da Fazenda:
N. 5.599 — Solicita providências afim de que, do crédito che
898:800$, atribuído à verba 1° — Pessoal — I — Pessoal perni..nente — sub-consignação 1, Quadro único, que se achava "Em ser"
e que, de acordo com a comunicação do Tribunal do Contas a VSUI
diretoria acha-se distribufdo ao Tesouro Nacional, seja anulada
transferido para a Delegacia Fiscal do mesmo Tesouro no Estado
de Minas Gerais a importAncia de 866$700, para atender, no poema,
de 3 de novembro a 31 de dezembro do corrente ano, o pagameolo
dos vencimentos de Abelardo de Andrade Barroso, nomeado por decreto de 3 de novembro para exercer o cargo de prático rural,
cheta() D, do Quadro único deste ministério, do qual tomou posse a
9 do mesmo mês e designado por portaria do Sr. ministro para
ter exercício na Inspetoria Regional do Serviço de Defesa Sanitária
Animal em Belo Horizonte.
N. 5.598 — Solicita providências afim de que, do ceeditc co
898:800$, atribuído à verba 1' — Pessoal — I — Pessoal permanente — sub-consignação 1, Quadro único, que se achava "Em ter"
e que, de acordo com a comunicação do Tribunal de Contas a esta
diretoria acha-se distribuído ao Tesouro Nacional, seja anulada o
transferido para a Delegacia Fiscal do mesmo Tesouro no Estado
do Rio Grande do Sul, a importância de 1:753$300, para atender,
no período de 3 do corrente a 31 de dezembro do corrente ano, o
pagamento dos vencimentos de Vicente Majó da Mala, nomeado por
decreto de 3 do mês vigente para exercer, interinamente, o cargo
de agrónomo D.N.P.V., classe G, do Quadro único deste ministério, e designado por portaria do Sr. ministro para ter exercício
na Inspetoria Agrícola Federal do Serviço de Fomento da Produção
Vegetal em Porto Alegre, no Estado acima aludido.
N. 5.495 — Solicita providências junto ao Tribunal de Contas,
afim de que, por conta do crédito "Em ser", conforme av t.so n. 151.
de 7 de Janeiro do corrente ano, pela verba 3 — Serviços e Encargos — ( =. Diversos — sub-consignação 20, "Despesas etc..
quota 01 — S.F.P.V.", do vigente orçamento deste ministério. sela
distribuído à Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no Faiado do
Sergipe, a importância de 75:000$, como reforço, de acordo com a
termo de modlicação por cópia anexo, ao crédito de 150:0003, dia.
tribufdo à mesma delegacia, pela eub-consignação indicada, em vir...,
tude do aviso n. 1'51 acima citado.
À
— Ao Sr. diretor-secretário do Tribunal de Contas:
N. 5.569 — Respondendo ao vosso oficio n. 3.113, de 23 da

novembro último, tenho a dizer-vos que o Sr. José Soares Brandão
Filho, agrónomo D. N. P. V., classe J, já fazia Os, anteriormente
à lei n. 284, à diferença de que trata o artigo 30 das Disposições;
Transitórias da mesma lei, não a recebendo, entretanto, em virtude
de ter sido nomeado para exercer, interinamente, o cargo do agres
nomo D. N. P. V., classe K.
Para o cargo de agrónomo D. N. P. V., 'classe J, deixado pelo
Se. José Soares Brandão Filho, foi nomeado o Sr. Jefferson ~MI
Raogel, enquanto durasse o impedimento do primeiro, isso antes aa;
lei n. 284.
Voltando, o Sr. osti Soares Brandão Pilho a ocupar O seu cargo
efetivo desde 17 do agosto último, ene virtude das exigências do decreto - lei n. 018, de 16 desse mês, esta Diretoria pediu fosse dieo

tribuido o saldo do crédito de 1:560,000, para pagamento da diferença a que tem direito. corno agrônomo I). P. V. alasse 3, cargo
que ocupava antes da lei n. 284.
'
— Ao Sr. Presidente da ComisSlo de Eficiéneta:
N. 5.567 — Remete, em referência ao pedido constante de oficie
11. tu, de AA de setembro tiliAroo, urna 04111A doa nroa:ramas
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rados para os concursos realizados neste ininistérici, para arovimento de cargos administrativos.
- Ao Sr. Ministro da Fazenda:
N. 5.566 - Solicita providências afim de que, "do cré ito de
898:8008000, atribuido à verba 1 • - Pessoal, 1 - Pessoal 'ermauciite, sub- consignação 1 - Quadro Knico, que se achava " n ser"
e que, de acordo com a comunicação do Tribunal de Conta a esta
Diretoria, acha-se distribuido ao Tesouro Naciônal, seja anilada e
traasierida para a Delegacia Fiscal do mesmo Tesouro no E ado do
Piauí a importância de 1:9748200, para atender, no period de 26
dl) oidubro a 31 de dezembro do corrente ano, o pagamento is vencimentos de Luiz Antônio Tavares da Silva, nomeado por de reto de
26 de outubro último para exercer o cargo de agrônomo D. N P. V.,
classe O, do quadro único deste ministério, e designado por iodaria
do senhor ministro para ter exercício na Sub-Inspetoria Ag cola do
Serviço de Fomento da Produção Vegetal naquele Estado.
- Ao Sr. diretor geral do Departamento Nacional da roduçáo
Minerai:
N. 5.562 - Relativamente ao assunto contido no ofici n. 562,
de 29 de abril do corrente ano, do Serviço de Aguas, o qm. a prende-se ao pagamento das contribuições devidas pelo Brasil i conferancia mundial de Energia, nos anos de 1937 a 1938, no bata de £ 60;
tenho a dizer-vos que no Arquivo desta Secretaria de Estado onde foi
procedida a necessária busca, não foi encontrada documentaç- i alguma
que provasse a desão oficial do Brasil àquela Organização.
. Determinando o art. 26, da lei a. 183, de 13 de janeir de 1u36,
que "ficam vedadas as contribuições às associações e instit ições estrangeiras que não resultem de contratos ou canvênios inter .cionais",
,,enhurna divida tem o Brasil com a Conferência Mundial d4 Energia,
porquanto não houve assinatura de ato algum onde ficasse stipulada
a uhrigação de qualquer contribuição.
Gomunico-vos, entretanto, que, para o exercício de 1 939, este
ministério fez incluir na sua proposta orçamentária a dação de
:(100$000 destinada à citada Conferência.
-- Ao Sr. Ministro da Fazenda:
N. 5.565 - Solicita providências afim de que, do trédito de
838 :r,00$000, atribuido à verba l a - Pessoal, 1 - Pess il permap ante, sub-consignação 1 - Quadro único, (1 . 12 se achav "em ser"
e que. de acordo com a comunicação do Trib ,la al de Co as a esta
Diretoria, acha-se distribuido ao Tesouro Nacional, seja anulada e
transferida para a Delegacia Fiscal do mesmo Tesouro n Estado de
Goiás a importância de 1:350$000 para atender, no perlo , de 15 de
novembro a 31 de dezembro do corrente ano, o pagamen i dos vencinientoQ de Benedito de Oliveira, nomeado por ~rei, de 10 de
novembro próximo findo para exercer o cargo de agrôno i D. N. P.
V., classe G, do quadro único desta ministério, do qual t meu posse
em 16 do mesmo mês e designado por portaria do senh r ministro
para ter exercício na .SUb - Inspetoria Agrícola Federal naq tio Estado.
- Ao Sr. diretor da Diretoria da Despesa Pública:
N. 5.564 - Comunica que José Batista Guimarã 1, nomeado
por decreto de 19 de outubro último, para exercer o carg de prático
rural, classe D, do Quadro único deste ministério, receb 1, pela Pagadoria desta Diretoria, até 31 de outubro, inclusive, • salários a
que tinha direito como auxiliar de 44 classe, extrai-rume ,rio, da Diretoria Geral do Departamento Nacional da Produção
limai.

Dezembro de 1938

_1
N, 2.054 - Sr. presidente da Comissão de Eficiêncitt do Mim/
nistéri da Agricultura - Encaminha requerimento
da técnico
_
._
Labori ,ório interino, Arykoener Guerreiro.
N 2.055 - Sr Tomás Deluqui - Encaminha boletbri de aná-.
hse el tuada em amostra remetido ao SFPM.
N 2.056 - Sr. diretor das Rendas Internas do Tesouro Nacional
- De olve processo em que o SFPM. opina sobre Serviço de Fiscaa
lizaçã e Comércio de Pedras Preciosas.
N 2.057 - Sr. Ildefonso Spittner - Responde a carta enviada ao SFPM.
2.058 - Sr. delegado do Tribunal de Contas no MinistariO
da Ai Mcultura - Solicita pagamento de conta da Comp. de Navegação Lloyd Brasileiro.
I . 2.059 - Sr. delegado do Tribunal de Contas no Ministério
da A ricultura - Solicita pagamento de conta da Comp. de Nave...
gaçãe Lloyd Brasileiro.
' . 2.060 - Sr. delegado do Tribunal de Contas no Min;stério
da A ricultura - Solicita pagamento de conta da Navegação Baiana.,
2.061 - Sr. delegado do Tribunal de Contas no Ministério
da A alcultura - Solicita pagamento de contas da Estrada de Ferro
Soro abana.
1. 2.062 - Sr. delegado do Tribunal de Contas no Ministério'
da 1 ;ricultura - Solicita pagamento de contas da Estrada de Ferro
Sorc abana.
2.063 --,- Sr. diretor da Despesa Pública - Encaminha fo-i
I pagamento
lha Je
do pessoal permanente da Diretoria Geral, rela4
tiva ao mês de novembro.
N. 2.064 - Sr. diretor do Serviço do Pessoal - Encaminha
reg erimento do oficial administrativo, classe II, Arnaldo Leopoldo,
ae lurinelly, solicitando 6 meses de licença.
N. 2.065 - Sr. interventor federal no Estado do Paraná - Res.,
porte a uma consulta sobre exploração de minérios no Estado.
N. 2.066 - Sr. diretor da Despesa Pública - Envia folha de
pai 'mento do pessoal permanente do LCPM. relativa ao mês de
no , 3mbro.
1 . 2.067 - Sr. diretor do Estatística da Produção - Remete
pol to do pessoal da Secção de Litografia, referente ao corrente
me i .
Dia 26

•

1
' N. 2.068 -Sr. diretor da Despesa Pública - Encaminha folha
de pagamento do pessoal titulado do SFPM. relativa ao corrente
m s.
N. 2.069 - Si. diretor da Despesa Pública - Encaminha folh de pagamento do pessoal titulado do SGM. relativa ao corrente:
ri;, s.
N. 2.070 - Sr. diretor da Despesa Pública - Encaminha foltuÇ
d. pagamento do pessoal titulado do SA. relativa ao corrente mês.:,

Dia 28

, N. 2.071 - Sr. diretor das Rendas Internas do Tesouro Nado-,
, 1 - Solicita providências no sentido de que a cobrança de taxas
c eadas pelo Código de Aguas voltem a ser feitas peias Coletorias
I iderais nos Estados de São Paulo e Minas Gerais.
N. 2.072 - Sr.. diretor das Rendas Internas do Tesouro Nacioi mi - Encaminha nota complementar de taxa a ser cobrada à Em-,
Departamento Nacional da Produção Min ral
?êsa Usinas Queiroz Júnior -Ltda.
N. 2.073 - Sr. diretor das Rendas Internas - Solicita
I dIRE.FORIA GERAL. - SECÇÃO DE EXPEDIENTE E C.ONTA:)ção na not a de taxa a ser cobrada à Comp. Siderúrgica Belgo Mi..,
BILIDADE
!eira.
N. 2.074 - Sr. diretor da Casa da Moeda - Agradece remessa
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR GERAL
e quadro demonstrativo das exportações de pedras preciosas e se."
ai-preciosas durante o mês de outubro último.
Dia 25 de novembro de 1938
N. 2.075 - Sr. presidente do Conselho Nacional do Petróleo I- Remete relação de autorizações de pesquizas de petróleo e gazes
Ofícios expedidos:
N. 2.047 - Sr. chefe do Serviço de Produção , 11 neral do Es- naturais no País.
lado de Minas Gerais - Transmite, devidamente reg trado, o de- i N. 2.076 - Sr. diretor geral do Departamento Nacional da
ereto estadoal que autoriza Gabriel Catita Soares a p quizar rniné- indústria e Comércio - Transmite processo tratando da exporta.
ção de grafite e análise desse minério.
rios naquele Estado.
N. 2.077 - Sr. chefe do Serviço de Produção Mineral do
N.2.048 - Sr. chefe de Serviço da Produção Min ?al do Estado Lado de Minas Gerais - Transmite, devidamente, transcrito o dede Minas Gerais - Transmite, devidamente registra lo, o decreto !ereto estadoal que autoriza Santos Nogueira 8c Comp. a pesquizaa
eetadoal que autoriza António Pereira Pinto a pesqi mar minérios 'minérios.
naquele Estado.
N. 2.078 - Sr. chefe do Serviço da Produção Mineral do Eli.
N. 2.049 - Sr. diretor • do Serviço de Foment da Produção tado de Minas Gerais - Idem, idem da Senhora Ana de Aquino
Mineral - Comunica que por portaria do Sr. Minis o foi posto à Sales.
disposição do Conselho Nacional do Petróleo, o engen iiro da :Vainas,
N. 2.079 - Sr. chefe do Serviço da Produção Mineral do Es.s'
Irnack Carvalho Amaral.
tado de Minas Gerais - Idem, idem da Companhia Diamantina do
N. 2.050 - Sr. diretor do Serviço de Fomont cL1 Pr.:dum. Jequitinhonha.
N. 2.080 - Sr. diretor da Companhia Geral de Minas - Co..
Mineral - Envia cópia do oficio n. 327 P, de 19 de Onh: . .) do cor-i
rente ano, do Conselho Nacional do Petróleo, sobr de.,1 ;g ,itnento munica que remeteu ao Serviço da Produção Mineral do Ditado dei
Minas Gerais o processo em que requereu concessão ie lavra na Chá.
de funcionários, pertencentes, ao quadro deste Beim unento.
N. 2 .051 - Sr. diretoa do Serviço Geoló g ico e iinera lógico - cera Santa Rosalia, em Poços de Caldas.
N. 2.081 - Sr. chefe do Serviço da Produção Mineral do EsFaz comunicação idêntica.
Solicita paga- tado de Minas Gerais - Remete processo em que a Companhia Geral
N. 2.052 - Sr. diretor da Despesa Pública
de setembro de Minas, solicitou licença para explorar minérios na Chácara Santa
mento da folha de dirias a que fizeram As nos me
Rosália em Poços de Caldas.
e eu! ilbre últimos o fiscal de Emprêsa, Antônio Mor ,ra Caiais.
N. 2.082 - Sr. diretor da Despesa Pública - Comini e ,,ne à
N. :2. 05:.; - Sr. Anlônio Marinho ,.--. Goinunic exigèncias dc
sF pm , no prt "o em que solicitou licença para p Squizas de rui- datilógrafa, classe F. Maria Beatriz Suckow de Oliveira, too laireceo
todo mês.
nados.
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Dia 29
/4. 2.083 - Sr. secretário do Conselho Superior de Segurança
Nacional - Transmite processo em que Frederico Seco Filho pede
licença para pesquizar petróleo.
N. 2:085 - Sr. delegado do Tribunal de Contas no Ministério
da Agricultura - Remete folha de pagamento de remuneração de
Ester Josefina de Carvalho e outros relativa ao mês de Inovembro.
N. 2.086 - Sr. delegado do Tribunal de Contas no Ministério
da Agricultura - Remete folha de pagamento de remuneração de
Antonio Bento de Sousa e outros relativa ao mês de novembro.
N. 2.087 - Sr. delegado do Tribunal de Contas, no Ministério
da Agricultura - Remete folha de pagamento, de remuneração de
Paulo Erichsen de Oliveira, relativa ao mês de novembro.
N. 2.088 - Sr. delegado do Tribunal de Contas no Ministério
da Agricultura - Remete folha de pagamento de remuneração de
José Oriano Menescal e outros relativa ao mês de novembro.
N. 2.089 - Sr. delegado do Tribunal de Contas, no Ministério
da Agricultura - Remete folha de pagamento de remuneração de
Manuel Moreira relativa ao mês de novembro.
Dia 30
N. 2.090 - Sr. delegado do Tribunal de Contas no Ministério da
Agricultura - Remete folha de pagamento de gratificação de Clycon
de Paiva Teixeira referente ao mês de outubro.
N. 2.091 - Sr. diretor do Serviço do Pessoal do Minsitério da
Agricultura - Remete portaria de licença concedida ao escriturário,
classe E, Máxima de Alvarenga.
N. 2.092 - Sr. diretor do Serviço de Aguas - Remete ponto
de frequência do oficial administrativo, classe I, Clarimundo Stoltza
Baiana.
N. 2.093 - Sr. ministro - Solicita providências no sentido de
ser elaborado um filme sobre a indústria mineral no paiz.
N. 2.094 - Sr. diretor de Contabilidade - Solicita tornar sem
efeito o expediente solicitado no oficio n. 1.518 e 1.601 de 31 de
agosto e 14 de setembro últimos.
N. 2.095 - Sr. presidente do Conselho Nacional do Petróleo Devolve processo da Cia. Matogrossense de Petróleo.
N. 2.096 - Sr. diretor do Serviço de Aguas - Comunica que o
Tribunal de Contas recusou registrar ao pagamento da gratificação
de Renato Torres Saturnino Braga e outros.
N. 2.097 - Sr. diretor de Contabjlidade - Remete relação do
prédios alugados para trabalhos deste Departamento.
N. 2.098 - Sr. presidente do Conselho Nacional do Petróleo Devolve, devidamente informado, cópia de um telegrama de Oscar
Cordeiro.
N. 2.099 - Sr. diretor do Serviço de Aguas - Recomenda observância do que dispõe o aviso n. 354, do 2 de fevereiro último, quando da expedição de telegramas oficiais.
N. 2.100 - Sr. diretor do Serviço do Pessoal do Ministério da
Agricultura - Devolve informado o processo de designação de Jose
Menescal Campos e outros para verificar o cumprimento, pelo Estado
cie Rio Grande do Sul, das exigências do Código de Minas, Titulo -VI
Capítulo Único.
N. 2.101 - Sr. H. Hacker - Remete relação de jazidas de
chumbo existentes no paiz e registradas no SFPM.
N. 2.102 - Sr. diretor de Contabilidade - Informa que existe
dois carros Ford e um Chevrolet em serviço no 2. 0 distrito do Serviço de Aguas.
N. 2.103 - Sr. gerente da Panair -= Solicita .o abatimento regulamentar para • uma passagem até Belo Horizonte para o diretor
geral deste Departamento.
N. 2.104 - Sr. diretor de Contabilidade - Solicita tornar sem
efeito os expedientes solicitados nos ofícios ns. 1.957 e 2.038 de 8 e 24
de novembro corrente.
N. 2.105 - Sr. diretor de Contabiliade - Pele informação dos
pedidos de adiantamento solicitados com os ofícios ns. 1.958 e 2.034,
de 8 e 24 de novembro corrente.
N. 2.106 - Sr. Severino Pereira da Silva - Responde a uma
carta dirigida ao Sr. presidente da República.
N. 2.107 - Sr. diretor do Serviço de Fomento da Produção Mineral - Comunica a designação de funcionários para verificar o cumprimento por parte do Estado de São Paulo, sobre o que dispõe o Título VI capitulo único do Código de Minas.
N. 2.108 - Sr. diretor do Serviço Geológico e Mineralógico Faz comunicação idêntica.
N. 2.109 - Sr. diretor de Contabilidade - Solicita expediente
inecessário para a confecção de "clichés".
N. 2.110 - Sr. diretor da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro e outra - Delegação de competência ao substituto do diretor do
serviço Geológico, Glycon de Paiva Abreu, para requisitar passagens
em objeto de serviço público.

25201

N. 2.111 - Sr. diretor de Contabilidade - Remete 2.as vias
de folhas de pagamento do pessoal permanente desta Departamentos
relativas ao corrente mês.
N. 2.112 - Sr. diretor de Contabilidade - Remete 28. vias
folhas de pagamento e de diárias dos fiscais de emprezas, no corrente%
más.
N. 2.113 - Sr. diretor de Contabilidade - Remete 2.a5. vias da
folhas de pagamento de gratificação de funcionários deste Departamento relativas ao corrente mês.
N. 2.114 - Sr. diretor de Contabilidade - Remete 3.8s, vias de(
contas cujos pagamentos foram requisitados no corrente mês.
N. 2.115 - Sr. diretor de Contabilidade - Remete 3. aa. vias (tad
folhas de pagamento do pessoal constratado deste Departamento
tivas ao corrente mês.
N. 2.116 - Sr. delegado do Tribunal de Contas no Ministério
da Agricultura - Devolve processo de adiantamento (comprovação)
recebido pelo almoxarife, classe H, José António de Sousa.

Serviço de Fruticultura
PORTARIA N.

17, DE 2

DE DEZEMBRO DE!

1938

O diretor do Serviço de Fruticultura do Departamento Nacional da Produção Vegetal, Ministério da Agricultura.
Resolve, de acordo com o art. 273, letra L, do regulamento
aprovado pelo decreto n. 23.979, de 8-3-1934, combinado com o
art. 8 0 , n. 1, do Regulamento baixado com o decreto n. 14.653,
de 1 de fevereiro etc 1921, conceder cincoenta e cinco dias de licença, para tratamento de saude, ao trabalhador de 4 4 classe da Estação
Experimental de Pomologia em Doo rlo-o, Pedro Ferreira de Melo
Filho, a partir de 7 de novembro próximo passado.
EXPEDIENTE DO SR. DURETOn

Requerimento despachado:
Dia 29 de novembro de 1938
Kenyon, Paiva & Comp., Ltda., requerimento de 10-10-38.
deferido.
Ofícios expedidos:

In-

Dia 29 de novembro de 1938
Sr. diretor geral do D.N.P.V.:
N. 3.992 - Remeto-vos cópia autêntica do termo de Inutilização de material, procedente da 3' Sução Técnica deste Serviço, sediada em Recife.
•
Dia 30
Sr. diretor do S.P.:
N. 4.000 - Em anexo remeto-vos as relações numérica e nominal dos extranumerárioe mensalistas a serem reconduzidos no S. F.,
as quais diferem das do corrente ano, porquê foram transferidos para
elas dois serventuários trazendo, de acordo com os diretores dos
Serviços abaixo mencionados, as respectivas verbas: um auxiliar de
escrita de 4" classe, com 55010 (Maria Aurora Pegado Beltrão) do
S.I.R.C. e um contra-mestre de 2' casse, com 65010 (Américo Teixeira Mendes) do S.F.P.V., pelo motivo de virem trabalhando ncále
S.F. há mais de ano.
Um dos cargos de auxiliar-técnico de 1' classe, vago há meses,
com o falecimento do Sr. Manuel Flosculo Lustoea Cabral, foi desdobrado para a admiseão de dois guardas de l' classe (fiscais de casa
de embalagem de laranjas) a 40080 mensais cada um (Reinaldo da
Silva Carvalho, proposto no ofício SF 1.797, de 25-5-928 - Processo
SP 1.809-38, onde se acham anexados os documentos do interessado, e
Milton Guilherme de Carvalho, cujos documentos seguem em anexo),
e os cincoonta mil réis (5010) restantes desse cargo de 85010, foram
aproveitados na melhoria de salário do auxiliar de •3' classe. Paulo
de Carvalho Prado, o qual bambem passará a guarda de 1' classe.
De acordo com a proposta orçamentária para o próximo ano. em
que se pediu o aumento de 50:0001000 para mensalistas, solicito com
muito empenho, a criação de dez (10) lugares de guardas de 1 classe.
com o salário mensal de quatrocentos mil reis (400,0).
Com esse aumento, ainda é insuficiente o número de guardas
que têm do atender às 25 casas de embalagem em Campo Grande.
28 em Nova Iguassú e 5 na zona de S. Gonçalo, 'Laborai e Japutba.
Para uma fiscalização eficiente, consideranao que, na sua grande
maioria, estes estabelecimentos são distantes uns dos outros e que oco
meios de transporte de que dispõe o S.F. não permitem, em regra
geral, que um guarda fiscalize mais de um desses estabelecimentos;
deveríamos dispor de um guarda para cada "packing-tiouse, mas
tomo na proposta orçamentária foi solicitado, por engano do fundo-

"Z;32:1 -2

'verça -leira 'Tb

MAMO tIFIGIAL (Se iio 1)

nário encarregado cio serviço, apenas cincoenta contos de réis
50:0040) em lugar de cento e eincoenta contos (150:000$000),
havia determinado, para os extranumerários mensalistas, não
mos no momento, nos afastar desse limita.
Presentemente, o S.F. dispõe de 8 guardas-fiscais para 25
d* entbalagem em Campo Grande, 6, para 26 casas em Nova Ig
e 3 para as 5 da zona de S. Gonçalo.
Quer isto dizer que o número de fiscais é o mesmo de
anos atrás, quando a nossa exportação não ultrapassava de 2.0
de caixas anuais, quando a deste ano deverá aproximar6.000.000.
Sendo 06 "packing-house" em número de cincoenta e cinc
e o corpo de fiscais de dezoito (ia), claro é que o aumento d
ser de 40 guardas para o serviço normal.

,réis
omo
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O S.F. Lerá ainda, durante uns meses de safra, de desta ,r algune desses mensalistas para Leopoldina e Santa Isabel, no istado
de Minas Gerais, Entre-Rios e Rezende, no Estado do Rio de J neiro,
onde lambem há benefício e empacotamento de citrue para xportação.
Não seria, pois, absurdo que pleiteassemos em vez de dez ,10) a
criação de quarenta (40) lugares de fiscais ou guardas, que
a denominação da lei para o cargo, principalmente se considerar is que
está em jogo o nome do Brasil, porquê as nossas frutas cftri as são
negociadas com o certificado oficial técnico-comercial, expedi 3 pelo
Serviço de Fruticultura, e, se estes certificados não estive >in de
acordo com as qualidades das frutas que representam a nos A produção cítrica ficará desmoralizada e Lambem o país que eni ba um
certificado falso. E tanto mais essa situação é lamentavel po vento
foi criada uma taxa de fiscalização de frutas exportáveis, a qual
rende mais de dois mil contos, que são anualmente recolh los ao
Tesouro Nacional.
Com a metade apenas dessa arrecadação poderá o S.
exercer uma fiscalização perfeita sobre as frutas destinadas á exp rtação.
Ainda recentemente, com a chegada de uma Partida de aranjas
a Londres em condições precárias, o Sr. Presidente da Repúb ca quis
saber quais os motivos determinantes desse fato e expostos e os meUvas no processo SF 9.912-38, entre os quais sobressaía o da fiscalização insuficiente por falta de pessoal, S. Ex. ordenou ue fossem dadas providências para evitar-se a reprodução do
‘SUCeSSO
acima apontado.
Trata-se, pois, de cumprir um despacho do Sr. Presi ente da
República, tendente a impedir a desmoralização comercia de um
dos nossos produtos de exportação e quiçá do país, pormiô ; nossas
frutas vão sempre acompanhadas. de um certificado ténue -comercial, oficial, exigido pelos importadores dos nossos citrus, aeme já
disse.
Assim exposta, com abundância de clareza, espero que 6 ia aprovada a admissão dos doze (12) novos fiscais propostas, e • oporcionados a esta Repartição recursos para a admissão do nún ro suficiente de guardas, para conseguirmos uma fiscalização co scieneiosainente feita. E' uma solicitação honesta e que visa so ente regularizar uma fiscalização de grande importância para a os.sa
puriação citrfcola.
Infelizmente, não pode esta Diretoria melhorar o paga lento dos
sous esforçados mensalistas atuais, como era de seu desej , e nesse
particular eles ficam (em inferioridade de condições aos se s colegas
das outras repartições, onde houve, segundo estou informa
, aumentos generalizados, porém entre o interesse nacional e o pessoal a
Diretoria não podia vacilar.
Estou certo, porém, que os mensalistas do S.F., sensat s, patriotas e cumpridores, como são, dos seus deveres funcionais e cívicos,
não só reconhecerão o acerto dessa resolução, como coa nuarâo a
prestar a sua colaboração com eficiência e zelo, até agor verificados, afim de atingirmos o "desideratum" de todos nós, isto 5, a prosperidade cívica e material de nossa Pátria.
Com a admissão dos dez (10) guardas de 1' classe, c jos cargos
serão criados de acordo com esta proposta, ficam empe lados réis
48:000S0 (quarenta e oito contos de réis) dos eincoenta
itos acima
mencionados (50:0000), resultando ainda um saldo de 2: 30$0 (dois
contos de réis) .
Atendendo aos esforços, assiduidade dos serventuár is Rodolfo
Oscar Lírio, Claudionor Proença e António Laurindo da Si ia, respec-.
tivamente servente de 5' classe do Laboratório de Indú ria Frut1cola em Deodoro, Ajudante de motorista de 2" classe dee 1 Diretoria
e ajudante de motorista, do Posto de Embalagem de Fr as Cítricas
em Campo Grande, solicito o acesso à classe imediatame A superior
desses extranumerários, decorrendo desse acesso o acrésc no de despor conta
pesa de um conto e oitocentos mil réis anuais (1 :800$.00
do saldo acima indicado.
Outrossim, levo ao vosso conhecimento, que a falta 3 documentação a ser apresentada pelos novos propostos decorre ia impossibilidade de exigir-se dos mesmos a apresentação imedia desses docomentes, o que será feito, entretanto, dentro do meno prazo possivel, afim de ser cumprida a determinação do decret -lei n. 240,
de 4-2-938.
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Sr. Aretor geral do D. N. P. V.':
N. 1.303 — Para efeito de pagamento, remeto-vos a conta da
The Lecaoldina Railway, Limited, de n. 8.608, na importância de
112$000, relativa a transportes feitos durante o corrente ano.
N. .004 — Idem de n. 8.384, na importância de 94400.
N. .006 — Idem da Rede Mineira de Viação, de n. 1.442, na importânci de 10300.
N. ', .007 — Idem da The Leopoldina Railway Company Limited,
de n. 7..85, ne. importância de 89$900 (exercício findo).
Sr. I diretor da Contabilidade:
N. 1.009 — Transmito-vos,,por copia, o oficio n. 149-38 de 23
do exp . 'ante, do diretor da Estação Experimental de Viticultura e
Enologi de Caldas (Minas Gerais), em que pede providências sobre a
distribi Cão, à Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional em São Paulo,
do crée, to destinado ao pagamento dos vencimentos do agrónomo D.
N. P. ' . interino, Rui Torres da Silva Pinto, em exercício na referida
Estaçtit1,
Aí n de que não sofra maior precrestinação o pagamento aludido,
solicitc vos as providências que o caso requer, junto ao Ministério da
Fazend ..
Sr ' diretor geral do D. N. P. V.:
N .i 4.012 — Para efeito de pagamento, remeto-vos a nnta da
The L.apoldina Railway Compny Limited, de n. 7.189, na Importância de, 23$600, relativa a transportes feitos no mês de dezembro de
1937.
N 4.014 — Idem da Rede Mineira de Viação, de n. 1.477, na importai . ia de 1015000, relativa a transporte.
S . diretor da Contabilidade:
N 4.015 — Remeto-vos a 1` via do Boletim da renda arrecadada,
em 5605 federais, taxa de inspeção de citrus e de expadição de primeira l e segundas vias do certificado de inspeção para exportação —,
durar e o mês de setembro do ano de 1937, pela Fiscalização de Frutas cif ;te Serviço no porto desta Capital, na importância de rris
107:8 1$206.
-• Sr. José Pereira Soares:
T. 4.018 — Em referência ao vosso requerimento datado de 18
do cc,Tente mês, comunico-vos que os rótulos que distinguem a sua
expcu Ação de abacaxis, marca "Rio da Prata", só podem ser usados
na s a exportação pelo porto de Santos, visto os mesmos trazerem
impr sso os dizeres: Abacaxis do Brasil — Estado de São Paulo.
• ssim sendo, deveis apresentar nesta Diretoria, devidamente deposil do no Departamento Nacional da Indústria e Comércio, dois
exen )lares de rótulo para distinguir a sua exportação pelo porto
desti' Capital.
1
Dia 1 de dezembro de. 1938
r. diretor geral do D. N. P. V.:
'4. 4.020 — Remeto-vos o balancete e os documentos comprovant .s da aplicação dada ao adiantamento de 1:500000, recebido
tia agaçloria deste Ministério pelo agrônomo fruticultor classe K.
Rol) rto Moutinho dos Reis.
.
s-- Sr. chefe da Fiscalização Bancária, rua General Câmara númeli 1 19, 3° andar, nesta:
N. 4.023 — Comunico-vos que, de acordo com o decreto númei i 22.737, de 22 de maio de 1933, foi inscrita no Registro Feder I de Exportadores de Frutas, sob n. 134, como exportadora de
aba ais, a firma Luiz Humberto Mugnani.
'— Sr. inspetor da Alfândega do Rio de Janeiro:
' N. 4.024 — Idêntico ao de n. 4.023.
11— Sr. chefe da Fiscalização de Frutas no porto desta Ca-.
pit I:
1 N. 4.025 — Idêntico ao de n. 4.023.
— Sr. chefe da Fiscalização de Postos de Embalagem — Alcântai t — São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro:
N. 4.028 — Comunico-vos que a firma I. C. Gomes & Comp.
Li à., está autorizada a distinguir a sua exportação de laranjas com
rd alos da marca "White Horse", de sua propriedade.
1 — Sr. chefe da Fiscalização do Frutas no porto desta Capital:
1 N. 4.029 — Remeto-vos um exemplar de rótulo da marca
-1 'hite Ilorse", de propriedade da firma I. C. Gomes & Comp. Lirn tada, e com o qual a mesma está autorizada a distinguir sua
e: portação de laranjas.
•
Dia 2
1 Si. chefe da Primeira Secção Técnica — Deodoro:
N. 4.034 — Comunico-vos que, tendo em vista o ofício n. 2.984,
d 120 de novembro próximo passado, do Serviço do Pessoal, esta Dir . toda anulou a Portaria n. 15, em que concedeu dois meses do
1 :ença, para tratamento de saude, ao trabalhador de 4' classe, mens lista da Estação Experimental de Pomologia em Deodoro, Pedro
1 arreira de Melo Filho, concedendo-lhe nova licença, pelo período do
de novembro a 31 de dezembro, conforme Portaria n. 17, desta
(.da
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- -doe cl Pessoal:
N. - .casando o recebimento do vOsso ofício n. 2.984,
tle 20 de novembro próximo passado, comunico-vos que esta Diretoria anulou a Portaria n. 15, em que concedeu dois-meses de licença,
para tratamento de sande, ao trabalhador de V classe mensalista da
Estação Experimental de Pomologia, em Deodoro, Pedro Ferreira de
Melo Filho, concedendo-lhe nova licença, pelo período de 55 dias,
para idêntico fim.
Dia 3
Sr. diretor geral do D. N. P. V.:
N. 4.043 - Para efeito de pagamento, as contas da The Leopo!dina Railway Company, Liinited. de ns. 8.458 e 8.525, nas importâncias de 1578000 e 388100, respectivamente, no total de réis
1958100, relativas a transportes efetuados durante o corrente ano.
N. 4.044 - Idem ns. 8.219, 8.383, 8.457 e 8.523, nas importancias do 60$600, 548500, 358400 e 218800, respectivamente, no total de 1728300.
-Sr. diretor-gerente da The Leopoldina Railway Company Li'mited:
N. 4.045 - Junto vos restituo a conta de n. 8.385, na importanci ade 2148600, remetida com o vosso requerimento de 14 de novembro próximo findo, para que seja desmembrado da mesma a importancia de 108900, por correr essa despesa pela sub-consignação
ti. 35 - Estivas ,ete.
- Sr. chefe da Fiscalização de Frutas no pôrto derta Capital:
N. 4.047 - Comunico-vos que, de acordo com o decreto número 22.737, de 22-5-1933, foi inscrita no Registro Federal de Exportadores de Frutas, sob n. 128, corno exportadora de agabaxis, a
firma Truillas Exportadora Frutas Limitada.
Outrossim, remeto-vos um exemplar de rótulo da marca "T", de
propriedade da firma mencionada e com o qual a mesma está autorizada a distinguir sua exportação d eabacaxis.
- Sr. chefe da Fiscalização Bancária:
N. 4.048 - Idêntico ao n. 4.047.
- Sr. inspetor da Alfândega do Rio dA Janoirm
N. 4.049 - Idêntico ao n. 4.047.
Dia 5 Sr. diretor geral do D. N. P. V.:
N. 4.051 - Remeto-vos a folha do pagamento de gratificações
mensais concedidas pelo Sr. ministro por serviços extraordinários,
a que fizeram jús os funcionários incumbidos da fiscalização de frutas no Cais do Pôrto e Campo Grande (Distrito Federal), Nova Iguassú e Alcântara (Estado do Rio), relativa ao mês de novembro próximo passado.
Dia 7
Sr, diretor da Contabilidade:
N. 4.053 - Remeto-vos a 1 a via do Boletim da renda arrecadada cru novembro pelo Pósto de Fiscalização de Colheita e Embalagem de Frutas Cítricas &Isto Serviço, em Campo Grande, nesta Capital, na importando do 24000. proveniente da venda de material
agrícola a lavradores registrados neste Ministério, bem como, cópiaautêntica do certificado do recolhimento fornecido pelo Tesouro Nacional da importancia acima mencionada.
•
N. 4.058 - Para os devidos fins, remeto-vos a l a via do Boletim de renda do Campo de Propagação de Plantas Frutíferas dèste
Serviço, em lnenúra, Estado do Maranhão, relativo ao mês de outubro do corrente ano, com a declaração: "Não houve".
N. 4.061 - Remeto-vos as primeiras vias dos Boletins de renda
da Estação Experimental de Fruticultura, em Alagoinhas, da Diretoria de Fruticultura do Estado da Bafa, durante os meses de setembro e outubro do corrente ano, com a declaração: "Não houve".
N. 4.063 - Reveto-vos a 1 a via do Boletim de renda do Campo
de Proprosactio de Plantas Frutíferas dêste Serviço, em Buenos Aires,
Estado do Piauí, relativo ao mês de outubro do corrente ano, com
a declaração: "Não houve".
Sr. diretor geral do D.N.P.V.:
N. 4.066 - Tendo em vista o ofício n. 462. de 1 do corrente
mês, do chefe da A.a Secção Técnica, solicito vossas providências
junto à autoridade competente no sentido do ser o mesmo autorizado
a procurar um edifício onde possa instalar o Laboratório Central de
Enológia, e assinar contrato de locação, nelo prazo mínimo de Seos
anos, por conta do crédito especial de 2.500 contos, uma vez que
está seguramente informado de que não existe, no momento, um prédio do prop riedade da União que possa ser utilizado para tal fim.
1,',a autorização deverá ser exclusiva a todas as dependências
criadas pela lei n. 549, de 20/10/37, modificada pelo Decreto-Lei
número 820. de ::8/10/38.
- Sr. diretor do Serviço do Pessoal:
-N. 4,070 - comunico-vos, que deferi o requerimento em que o
efi . ial administrativo classe I, Cariou Henrique Steele, com exercícto
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nesta Diretoria', solicitoii
toriceSSãO :das férias regulamentares, 1
partir de 5 do mês em curso.
- Sr. diretor do S.P.:
•
N. 4.07s - Comunico-vos, que concedi férias, a partir do dia
10 do corrente, ao agrônomo D.N.P.V. classe G interino, Moacir
Bastos, com exercício na Fiscalização de Frutas em Nova lguassi'.
deste Serviço.
Sr. diretor da Contabilidade:
N. 4.075 - Remeto-vos as Las, vias dos Boletins da renda arrecadada nos termos do disposto no decreto n. 22.731, de 22 de maio
de 1933, nos portos de Santos o de São Sebastião, pela Fiscalização do
Frutas, deste Serviço, no primeiro daqueles portos, durante o mês do
outubro do corrente ano, nas importâncias respectivas de 48:8308900 e 2:944300 - e bem assim, a 1. a via do Dalanceto dos
depósitos e as guias dos recolhimentos feitos, em depósito, à Alfândega de Santos, no já mencionado mês de outubro.
- Sr. diretor geral do D.N.P.V.:
N. 4.079 - Para efeito de pagamento, remeto-vos a conta sie
da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, na importâneia de
148200 relativa a transportes feitos nos mesês de janeiro a out-turc, de
corrente.
N. 4.080 - Idem, de 778500, relativa a transportes feitos noa
mesês de julho a outubro do corrente ano.
N. 4.081 - Idem, da Companhia nsgyana de Estradas de Ferro,
na importância de 2168700, relativa a transportes feitos de janeiro a
outubro do corrente ano.
N. 4.082 - Idem, da São Paulo Railway Company, na impor.
Lancia do 2408000, relativa a transportes feitos de janeiro a euAbro
do corrente ano.
N. 4.083 - Idem, de 178100, relativa a transportes feitos em se.
tembro e outubro do corrente ano.
- Sr. Procurador da São Paulo Railway Company:
N. 4.084- Restituo-vos a conta de 4558600, remetida com I
asso requerimento de 28 de novembro p. passado, pata que seja deslembrado da mesma a importância de 178000.
- Sr. agrónomo fruticultor classe L, chefe da 1' Secção Técnica,
Deodoro:
N. 4.088 - Apresento-vos o agrónomo D. N. P. V., classe G,
interino, Rómulo Peltier Gonçalves, designado por esta Diretoria pa_a
servir nessa dependência, até ulterior deliberação.
- Sr. diretor do Serviço do Pessoal:
N. 4.089 - Comunico-vos que o agrónomo D. N. P. V ., classe
G, interino, Rômglo Peltier Gonçalves, designado por portaria número 694, de 2 de dezembro de 1938, do Sr. ministro, para servir
no S. F., vem de ser designado por esta Diretoria para servir, até
ulterior deliberação, na 1' Secção Técnica em Deodoro.
-Sr. chefe da Fiscalização Bancária:
N. 4.091 - Comunico-vos que, do acordo com o decreto número 22.737, de 22 de maio de 1933, foi inscrita no Registro Federal
de Exportadores de Frutas, sob n. 167, como exportadora de abacaxis, a firma C. Queiroz S& Comp., desta Capital.
- Sr. inspetor da nfandega do Rio de Janeiro:
N. 4.092 - Idêntico ao de n. 4.091.
- Sr. chefe da Fiscalização de Frutas no porto desta Capital:.
N. 4.093 - Idêntico ao de n. 4.091.
Dia 8
Sr. diretor geral do D. N. P. V.:
N. 4.100 - Para efeito do pagamento, remeto-vos as contas da
Estrada de Perro Sorocabana, de ns. 1.848 e 1.850, na importâncias
de 88800 e 128900, respectivamente, relativas a transportes feitos em
proveito deste Serviço.
I!
- Sr. diretor da Contabilidade:
N. 4.102 - Remeto-vos a primeira via do Boletim da renda
rendada' em selos federais, pela Fiscalização de Frutas deste S. F.
em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, durante o mês de
outubro do corrente ano, na importância de 2:1378000.
N. 4.104 - Informo-vos que os boletins da renda arrecadada,
em selos federais, pela Fiscalização de Frutas em Porto Alegre, re-*
latiVos aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho e
agosto do corrente ano, foram remetidos a essa Diretoria com os
ofícios ns. 511, 963, 1.438, 1.683, 2.224, 3.150 e 3.261, respectivamente, datados de- 21 de fevereiro de 1938, 24 de março de 1938, 26
de abril de 1938. 17 de ma:o de 1938, 30 de junho de 1938, 12 do
setembro de 1938 e 16 de setembro de 1938.
- Sr. diretor geral do D. N. P. V.:
N. 4.165 - Para efe) de pagamento, remeto-vos a conta apre-i
sentada pe:a firma Adm. Viana & Comp. Ltda., na imporiftnoia
1:00gzo,20.
1.1C.9 - Para efeitO de pagamento, remeto-vos a conta de
n. 1s.15s. da Companhia Telefónica Brasileira, na inipsiSánc;adO
32PS000, re:ativa ao serviço telefónico.
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PARTE COMERCIAL

RENDAS PUBLICAS"

nmara Sindical doi Corretores da Bolsa de Fundos PúblicOs do Rio
de Janeiro — Curso de Câmbio e Moeda Metálica

Recebedoria do Distrito iredertil
Comparação da renda

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 1938

Geral

Praças

Iderndree.
Pari

ft

•

À, vista
Oficial - Livre
833783
•
$5ni
**************
$964
• •
leyeo
*******

41,

••••••n •ftw.r.o....P.w.0.•

Aàlnanha:
Reicharnark ******
Reisemark . . .
Verreohntingsmark .
Unterstutzungamark.
Portueal
..... • .......
•

Papel
Ouro.
Es!) • Inlia •

•••••

Em Igual período de 1937

13.886:4891400 13.624:859$800

....... •
............

Holanda

Arrecadada de 3 de janeirõ 3
12 de dezembro de 1938.... 469.071:5291600 461.889:312%11o,
Em igual período de 1937
357.100:996$200 348.398:4068900
•n•

38030 Diferença para mais em 1938.. 111.970:533;400 113.490:900900
48802

Alfândega do Rio de Janeiro

•

RECEITA ARRECADADA

i78r,?7

...........

8AR00

482341

....

Japlo

Mn

10 de dezembro de 1938
10 de dezembro de
Receita

P'-argentino

...

............

..

.,4
a....
na

......

......

Importánciad

Receita do dia:

5107f1

-

•

Datas

Moedas

l'ranco–suiço
T."-n ,w• n-belga

9.094:848,4W,

nn••

Montevidéu .
Puenos Aires (peso-papel).

Polir •
1' .:171-0

2.988:885$800

-

1‘ . -iru 4 va .
1,:rtrimarca
T;h.,co-51,1ovAquia
:\ova-Yorl;

Chiln

15.961:576$700 15.837:892$800
913:7988500
881:8158400
16.875:3753200 16.719:7088200

•n••

%.ca

Runninia .
C!inr;J:l. . .
AlizIrta

Arrecadada de 1 a :i eft
zembro de 1938
Ikn 12 de dezembro de 1938
Total

Diferença para mala em 1938..
43147
58980
48200
$808

Exclusive.
depósitos

2.11".
kW)
Zg921
4:f1S4,3

....

.........
1:-'i-ilinamarquAsa
7.hdv
Juvenal
nin do Janéri, 12 do'(hoz(mnbro de 193P:

de Qu1.,-,:

Catações oficiais de Maios

sipeOlves da União.
1nveras endssõe:, do 1:0008. 5 52. port
luvoNas enn1ssões de 1:0008, 5 r,le. port. (cautela
porl
Loa1ulannerdo económico ile 500n. "5
Boaiustsrnert0 econóndeo de 1:001,n, 5 Ye, Port..
Obritenões da União:
Nacional de 1:0001, 7 5
• • •
ApOlces Municipais:
n••••••
EntpOstiino de 1000, port..
_t
To nripr .14iino Lie i0y.:11, port..
.1',11iicipais dos Iiad%;
iicrizonte de 1:0001, 7 %, port.. . . 1.04231..
r rir
Apnl ires EsladuaiS:
Gerais
de 1:0001, 7%, part. (9.681).
Xinas
• LOW • 30.:.•

'

mensaix

De I de liezotuiwn a 10 de dezembro de 1938
De i de dezembre a to de dezembro de 1937
•n
Difercnea da receita arrecadada para mala
1938, .... .

17.159:245;000
45.552:0931700
0E5

(.607:151$300

Receita global:

:"IpQQ1

1

.269:5945oØ
2.132:2698100

De 2 Jc janáro a 10 de dezembro de 1938
l-e 2 de janeiro a 10 de dezembro de 1937

460.817 :295480e
W70.432:0758200

Dilerenva. da receita arrecadada para menos em
1938
8308000
800$000
397800(4
8198000

9.614:779$4&Z

Alfândega de Pôrto Alegre
ADMITA ARREGADADn

:07.Vte041
153::,r00
1848090

Datas

Importán

Receita do
3 de dezembro de 1938
3 de dezembro ge 1937

153:012
857:921 Oq

Wel••••

790$000
Receita mensal:
7801000
7808000
7303000
1448500
1698500
821500
9001000
1923600
0501000

Minas Gerais de 1:0008, 7 %, portt. (10,246). • e•WW
Minas Gerais de 1:000$, 7 %, port. (10.997).
foN
port. (1984)
..
Minas Gerais de 200$, 5
thiGnas Gerais de 200$, 9 To, port. (1934) 2 4 série
•of..
Pernambuco de 100$, 5 %, port.
Rio de Janeiro de 1:0001, 8 %, port.. (2.316).
'EA° Paulo de 200$, 5 %, port
Uniformizadas de São Paulo de - 1:0001, 8 Te, IML • • • •
Adies de bancos:
•
4 1$000
Funcionários Públicos
844es de companhias:
. 216;3009
Docas de Bentos, nom.. .
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de '1938. — /avena/ de Qi,, iJ
Vieira, síndico,

De 1 de dezembro a 3 de dezembro de 1938
De 1 de dezembro a 3 do dezembro de 1937

807:434$
1.299:794 00

rdferenca da receita arrecadada para mais anã
438

&Ma* seio ia

492:359

-C

Receita global:
De 3 de janeiro a 3 de dezembro de 1938
lie 3 de janeiro a 3 de dezembro de 1937

•

Diferença da receita arrecadada para mais tad
1938
11,041.

85.819:519;
76.219:7098

1.599:8101100
1.1.1n.•

25!ot

"r e i ."-n-fera i3

flT BTO OFTC,TAL (Sreer, o Il.

EDITAIS E AVISOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO
PÚBLICO
g ivisão de Seleção e Aperfeiçoamento
CONCURSO DE PROVAS E DE TITULOS PARA PROVIMENTO DE -CARGOS VAGOS
DA GLASSE INICIAL DA CARREIRA DE "MÉDIC0 SANITARISTA", DOS
QUADROS I A VIII DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAUDE

Comunico aos interessados que a classificação dos candidatos
aprovados no concurso de provas e de títulos para provimento de
cargos vagos da classe inicial da carreira de "Médico Sanitarista"",
dos quadros I a VIII do Ministério da Educação e Suude é a seguinte:
13". 1.° Luiz Campos Melo;
2." Mário Magalhães da Silveira;
Achiles Scorzelli Júnior;
4." Jacinto Cardoso Machado*.
5 0 Marcelo Silva Júnior;
G." Augusto Garcia;
7.° Alcides Figueiredo da Silva Jardim;
8. 0 João Jorge Nemer;
9." Pedro 13. Araújo Pena;
10." Vatter Scofield;
11.0 Valério Regis Konder;
12.° Carlos Marques Dias.
13." Adelnier Carvalho de Mendonça;
110 Adalberto Severo da Costa.
Rio de Janeiro, em 12 de dezembro de 1953. — varcello HenjaVireirog, secretário • do Concurso.
tuia

Dezembro de 1938

••••n•••••n••••••n••n=

hro de 1938, são convidados os interessados nos trabalhos abaixo es-s
pecificadoe a inscreverem-se até o dia 15 de dezembro de 1938 nara
concorrência de preços que Lerá efetuada às 14 horas no dia 16 da
dezembro neste Escritório de Obras, obedecendo às condições e eSpecificações que se seguem:
1' condição — Os interessados nos trabalhos deverão provar a
existência legal da firma bem como de que a mesma se acha emite
com as Fazendas Municipal e Federal. Será tambetu exigida a certidão de que trata o decreto n. 20.291, de 12 de agosto de 1931.
2' condição — O preço será escrito em algarismos e por extenso,
em prono.:tas constantes de três vias, contidas em envelopes fechados, com o nome da firma.
3° condição — As referidas propostas não po l erão conter sinão
uma formula de inteira submissão a todas as condições e esp:cificações deste edital.
. a condição — O prazo máximo improrrogáel para terminação
dos trabalhos, será dê 10 'dias conseclitives, contados da aprovação da
concorrência.
5' condição — Não serão aceitas propostas superiores a reis
f:280$00.
G" condição — Não serão aceitas propostas que contenham uma
redução Obre a mais barata. nem que se oponham a quaisquer preceitos do Código de Contabil dado iSa União.
7' condição — A presente concorrência poderá ser anulada por
ordem do Sr. ministro, sem que por esse motivo tenham os concorrentes direito a qualquer indenização.
8° condição — Na hipótese da firma escolhida negar-se a cumprir a sua proposta, será ju'gada inidónea para Juta() qualquer serviço com o Govêrno.
E specif icações
1. Demolir uma parede, remover o entulho e reparar p izes, forros e revestimentos na parte correspondente.
2. Pintura geral de paredes, forros e esquadrias pela face interna com materiais de natureza analógO ao existente.
Escritório de Obras do Ministério da Justiça e Negócios Tnierio-es, 12 de dezembro de 193S. — Luiz Hildebarndo de B. Horta Barengenheiro-clsefe.

MINISTÉRIO - DA JUSTIÇA E - 'NEGÓCIOS iji ERiORLS
Escritório de Obras Go N ORRÊNC A PÚBLICA N.

ii, PARA EXSCUo. nA...E4TBUTURA, EM
Do EDIFICIO DA IMPP.2.r.'N'Ac!ONAL
04)NOBETO _' MIMADO
-

Imprensa Nacional
SECÇÃO DE PUBLICAÇÕES

Aeham-se neste sorção aguardando pagamento:
Decreto n. 2.938, de 4 de agosto de 1938, em que é interessada
Associação Comercial de Bôa Vista do Erechim.
Decreto n. 3.132, de 6 de outubro de 1938, em que é interessado Lauro de Santana Velo.
Decreto n. 3.144, dê 11 de outubro de 1938, em que é interessado Círculo de Estudos Bandeirantes.
Decreto n. 3.146, de 11 de outubro de 1938, em que é interessado Ginásio Professor Pinheiro Campos.
Decreto ri. 3.150, de 11 de outubro de 1938, em que é interessado Colégio Santo Andre
Decreto ii. 3.201, de 26 de outubro de 1938, em que é interessado Banco Popular de Nazaré.
Decreto n. 3.253, de 11 de novembro de 1938, em que é interessado Argemiro Ferreira.
Decreto n. 3.255. de 11 de novembro de 1938, em que é interessado Francisco Gonçalves de Matos.
Decreto n. 3.256. de 11 de novembro de 1938, em que é interessado António de Sousa Santa.
Decreto n. 3.276, de 17 de novembro de 1938. em que é interessado Nelm3n Santos.
Decreto n. 3.290, de 23 de novembro de 1938, em que é interessado Govórno do Estado cio Rio de Janeiro.
• Decreto
.3-3.923. de 5 de dezembro de 1938, em que é interessada 'Viação Féreea do. Rio Grande do Sul.
• Decreto n. 3.399. de 5 de dezembro de 1938, em gue é interessada Viação Férrea do Rio Grande do Sul.
Decreto. n. 3.401. de 5 de dezembro do 1938, em que é interessada Viação Férrea do Rio Grande do Sul.
Decreto n. 3.402. de 5 de dezembro de 1938, em que é interessada Viação Férrea do Rio Grande do Sul.
Decreto a. 3.404. de 5 de dezembro de 1938, egi_ que é interessada Companhia do Pórto de Cananéia S. A.
Decreto n. 3.405. de 5 de dezembro de 1938, em que é interessada Companhia Brasileira Carbonífera de Ararangná.
Decreto n. 3.412, de 6 de dezembro de 1938. em que é intereseadc Extr.rnato "Elvira Brandão".
Decreto r.. 3.413 de 6 de dezembro de 1933, em que é interes-Escritório de Obras
sado Colégio Nnrsa Senhora das Mercês.
Decreto n. 3.411, de 8 •e dezembro de 1938, em que é interessado Ginásio Municipal São Paulo.
CONCORRÊNCIA ADà1INIsTRA TIV A .\ . 23, PARA mus NO
Decreto n. 3.415, de 6 de dezembro.de 1938, em que é interesCART0itto
sado o Instituto Carneiro Leão.
Do 1° OFICIO DA 2 VAaA DE (Sni .S Ii AIMENTID3
Decreto n. 3.416, de 6 de dezembro de 1938, em que é interesNos inanes da autorizaçao do Sr. miaislro cia Justiça e Negócios sado o Ginásio Municipal 'Joaquim Ribeiro".
Decreto ri. 3.417, de 6 de dezembro de 1'938, em que é interesdo aviso 1)1:12"' S123f,., de 5 de dezembro de 1938
-Á'Iateriores, emuetante
de 21 de novena- sado o Ginásio Municipal Poços de Caldas.
e (1-0:apaoh o do Sr. Presidente da República. data

Em referência ao edital de concorrência puriiica n. 11, que saiu
publicado no Diário Oficial n. 268, de 22 de novembro de 1938, à páginas 23.324 a 23.326, comunica-se aos iriereSSados que fica adiada
para as 14 horas do dia 20 de- dezembro -correrdes .a-data do receleincuto e abertura das propostas correspondentes.
Do mesmo modo, o prazo de que trata a cláusula 1' do referido
edital, fica transferido para o dia 19 do corrente mês.
Outrossim informa-se que:
1 0 — A tonelagem dos ferros de 518" é de 59,1 e não 39,1 corno
Saio publicado no quadro n. 2 das especificações.
2° — Que a área total do concreto translucido a que se refere o
item 15 das especificações mede 39 metros quadrados e deverá ser
todo êle aplicado no coroamento da torre, conforme o projeto.
3° — Que o nivel do terreno a que se refere o item 1° é o do
topo das cintas das fundações, a 68 centímetros acima do nivel do
meio fio da avenida Rodrigues Alves, eixo principal do edificio.
10 — Que os pés direitos, conforme os córtes do projeto à disposição dos interessados, são de:
3,30
Teto inlermediá .rio
6,40
* .•
Primeiro teto
4,50
Segundo teto
4,50
Terceiro teto
4,50
.
Quarto teto
22,40
**
**
Torre
Se.
6° —/ Que não existem sub-sólos e que, portanto, as escavações e
movimentos de terra restringem-se aos necessários à passagem inferior e à construção da caixa dágua subterrânea, tudo num volume
global de 400 metros cúbicos..
Finalmente, 'fita - tombem entendido que as cauções poderão ser
efetuadas em apólice's - Tederais ao portador pelo seu valor nominal.
Fecritário de Obras do Ministério da Justiça e Negócios Interiores. em 12 de dezembro de 1938. — O engenheiro chefe, Luiz Elude--brando (I r 8. ffeiM Rerh084. •-
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Dee.,?o e. 3.,113, de G de dezembro de 1938, em que é
:Sado E:.ternalo São José.
Derreto e. 3.419, de 7 do dezembro de 1938, erri que são
•
Sado Leopoldo Leme Werneck e outros.
Decreto n. 3.423, de 7 de dezembro de 1938, em que é
sada Indeslrias Klabin do Paraná S. A.
Decreto n. 3.426, de 8 de dezembro de 1938, em que é
•
'Pada Eremita de Oliveira Neves.
Decreto n. 3.427, de 8 de dezembro de 1938, em que é
aedo Carliodo Lino de Sotiza.
Decreto n. 3.429, de 10 de dezembro de 1938, em qtre é
sedo Estado de Santa Catarina.
Decreto n. 3.430, de 10 de dezembro de 1933, em que é
sada Viação Ferroa do Rio Grande do Sul.
Decreto n. 3.431, de 10 de dezembro de 1938, em que é
sada Viação Ferres do Rio Grande do Sul.
Decreto TI. 3.432, de 10 de dezembro de 1938, em que é
sada Viação Ferrea do Rio Grande do Sul.
Decreto n. 3.433. de 10 de dezembro de 1938, em que é
sada Companhia E. Ferro Vitória a Minas.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1938. - lavme de
Araripe, encarregado da Senão de Publicações.

interes.
interettintereainteresinteresinteresintoresinteresinteresinteresAlencar

Arquivo Nacional
Acham-se à disposição dos interessados, na Portaria do Arquivo
Nacional as certidões abaixo discriminadas, relativas a desembarque
de estrangeiros:
Na. 1.415 - 1.436 - 1.457 - 1.463 - 1.607 - 1.625 - 1.930
- 1.929 - 1.938 - 1.942 - 1.954 - 1.996 - (.999 - 2.000
▪ 2.024 -- 1.810 --- 1.900 -- 2.168 -- 2.202 -- 2.023 -- 2.205
-- 2.717 -- 2.722
-- 2.690 -2.712-- 2.528 -2.580- 2.508-- 2.469 -- 2.519
-- 2.287- 2.338 -- 2.366 -- 2.460 -2.463- 2.572 - 2.573 -- 2.574 -- 2.578 -2.579 -- 2.581 -- 2.582
- 2.589 - 2.590 - 2.593 - 2.594 - 2.708 - 2.680 - 2.748
- 2.671- 2.676 - 2.751 - 2.803- 2.823 -2.8242.852-2.979 e 3.024.
Secretaria do Arquivo Nacional, 10 de dezembro de 1938. Devanin de L. Gil, arquivista. Visto. Em 10-12-938. Diretor, /G.
,Vithena Moraes.

Policia do Distrito Federal
INSPETORIA DO TRÁFEGO
EXAME DE MOTORISTAS

Resultado dos exames efetuados no dia 12 do oorrente-t
AP. Carlos de Novais Viana, João Alves Vilela, Benedito Teodoro.
Gabriel dos Santos, Salatiel Francisco Dufre Filho, Américo Lopes
Lirio, Jair Almeida Osório, Fernandes Almeida Morais, Mário Gomes
Nobre, Rafael Tomaz Fernandee, José Fernandes Nunes, José Alone°
•
Dolabela Portela, José Lofendo.
•
REP. - 13.
Observação - A falta chamada na turma efetiva importará ao
.
pagamento de nova inscrição. (Art. 294 do R. T.).
O Inspetor_
Inspetoria do Tráfego em 12 de 'dezembro de 1928,
Geral de Policia, Cap. Rio grandino Kruel.

Policia do Distrito Federal
INSPETORIA DO TRÁFEGO DO DISTRITO FEDERAL

•

Dezemhro do í938 25217

Çarga:
Joaquim Ruas da Silva, n. 1.182 - Arte. 102 e 257-..
José Gomes n. 1.922 - Art. 2.487.
Manuel Cândi
do da Silva, n. 2.474 - Art. 104.
Francisco Ferreira Isidro, n. 2.483 - Art. 248-1:.
António José da Costa, n. 3.784 - Art. 102,
Osvaldo Alvares, n. 11.981 - Art. 79.
Passeio:
Alberto Caminha Muniz,- n, 219 ..... Art. 85.
Ennio Eugene Lebre, n. 242 - Art. 248-L.
Manuel Francisco Penetra, n. 733 - Art. 248-L'.
Osvaldo Maria Teixeira Pinto, n. 1.554 - Art. 86.
Bernardino Teixeira Mota, n. 1.611 - Art. 86.
José Armando de Sousa Ribeiro, n. 1.839 - Art. log,.
Fausto Capanema, n. 2.026 - Art. 102.
Walter Silva Duarte, n. 2.177 - Art. 889
João Tabosa Filho, n. 2.258 - Art. 102.
Acácio Augusto Rocha, n. 2.571 - Ária. 102 e 237.
José Velho, n. 2.724 - Art. 86.
Mário Gonçalves Braga n. 2.794 - Art. 102.
Nilton Rocha da Silva, n. 3.026 - Art. 79.
Daniel António Martins, n. 3 046 - Art. 102.
José da Cunha Teixeira, n. 4.161 - Art. 248-L.
Contordo, n. 4.248 - Art.. 102.
Camil Aluario, n. 4.319 - Arte. 79 e 104.
Júlio Santiago Brandão Filho, n. 4.366 - Art. 144.,
Bernardino Moreira Dias, n. 4.584 - Art. 248-L,
Manuel Valentim Carvalho, n. 5.710 - Art. 248-L.g
Mário Maria Castro, n. 5.942 - Art. 102.
Roberto Teixeira Boavista, n. 6.282 - Art. 248-E.
Paulo Venánclo da Rocha Viana, n. 7.466 - Arte. 79
Marcelino Augusto Alves, n. 9.484 - Art. 82.
Armindo Miranda, n. 9.585 - Art. 102.
Lino António de. Sousa, n. 10.954 - Art. 248-L.
Agostinho Soares Ferreira, n. 10.979 - Art. 86.
• Joaquim Teixeira, n. 11.299 - Art. 79.
Manuel Valente da Silva, n. 11.642 - Art. 248-Lr
António José Teixeira Mesquita, n. 13.975 - Art. 101..
José Seixas, n. 14.461 -• Art. 79.
,Passeio:
Casemiro António do Nascimento, n. 15.072 - Art. 799
'António Fernandes, n. 15.607 - Art. 86.
Edmundo Almeida Paranhos, n. 15.772 - Art. 86.
tfosé Nunes, n. 15.988 - .Art. 86.
Francisco Garcia, n. 15.202 - Art. 88.
Eduardo Linhares, n. 14.492 - Art. 248-L.
Gerar Pinto, n. 18.843 - Art. 248-L.
José Barbosa, n. 16.927 - Art. 79.
•
Luiz Napoleão Dantas Coelho, n. 17.409 - Art. 102.,
Luis Ferreira Mesquita, n. 47.419 - Art. 102,
Carlos Cidade Junior, n. 17.782 - Art. 102.
Paulo Tajano, n. 17.925 - Art. 102.
Beatriz Menezes Vieites, n. 18.759 - • Art. 102.
João Jegues Vilela, n. 19.346 - Art. 248-L.
Rorácio Ferreira Sousa Barros, n. 20.265 - Art. 248-1;.,
José da Costa Martins, n. 20.338 - Art. 85.
Waldemar Pereira Sousa Caldas, n. 21.586 - Art. 248-4.,
José Domei de Sousa, n. 21.576 - Arte. 85 e 82.,
Silvio Caldas, n. 22.245 - Art. 102.
Djalma artes, n. 23.826 - Art. 102.
Pedro Raposo Lopes, n. 24.155 - Art. tu.
Fernandes Barreto da Rosa, n. 25.061 - Art. 102.
. Alvaro de Morais. n. 25.324 - Art. 85.
Cláudio Goulart Andrade, n. 26.039 - Art. 102.

9

Manuel Vieira, n. 26.277 - Art. 102.
Osni Caldeira, a. 26 . 915 - Art. 248-L . •

•- Nota - A falta de pagamento das multas, importa na apreeffelko
Pelo presente edital ficam notificados a compareaer nesta MS- dos documentos do veiculo ou de seu condutor, de arôrdo com o pr.petoria dentro do prazo de 48 horas, para responder por . infrações do ;ejeto no artigo n. 382, do regulamento em vigor.
Regulamento do Trânsito, os proprietários Ou 60ndutoraq de yoiouloo
„az.
Rio de Janeiro, 42 de dezembro de 1938. - O Inspetor.
abaixo discriminados:
Matricula indistinta, artigo 366.
ónibus:
Companhia de Carris e Força do Rio de Janeiro, In. 439, 110,
04, 60, 67, 74, 285 - Arts. 248-L, 79, 96, 248-0 e 81.
Arte,
José Correia Lopes & Coihp., ris. 280, 390, 436, AU
96 e 248-C.
M. P. Salgado, n. 324, 775 - Art. 248-I,.
Mario Bianchi, na. 136, 402 - Arte. 82, 79.
Auto Viação Cruzeiro do Sul, na. 842, 905 - Art. 248-L.
Antônio Henrique Telefo, n. 21 - Art. 248-L,
Sociedade Cooperativa dos Chauffeurs, n. 315 - Arte. 248-C el
81.
Viação Continental Ltd. a. 458 - Arte. 248-G e 81.
José Joaquim de Brito, n. 510 - Art. 98.
Empresa Interestadual de Onibus de Luxo Limitada, g 542 -Arte. 248-L e 81.
Caldeira & Silva, n. 606 - Art. 81.
Independência Auto Onibue Ltd, n. 761 - Art. 96,
Caldeira & Silva, ri. 887 - Art. 81.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SACDE

•
c

PR-alidade Nacional de Medicina da Universidade do Brtiall
CIONCURSO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE PROFESSOR PRIVATIVO DE
FARMÁCIA OALÉNICA DA FACULDADE DE FARMÁCIA ANEXA

1
De ordem do Sr. professor Dr. Alvaro Fróes da Fonseoo, diretor da Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil,
Se faz público que as provas do concurso para provimento do cargo
de professor privativo de Farmácia Galánica da Faculdade de Farmácia anexa, terão inicio a 8 de janeiro
próximo ano de 1938,
tendo ficado a comissão julgadora composta pelos professores: Pedro Augusto Pinto, Adelino da Silva Pinto, Abel de Oliveira, Alfredo
Moreira e Carlos do Silva Araujo.
Secretaria da Faculdade Nacional de Medicina da Universidade,
Po Brasil - Em 9 de dezernbre de 1938. - Arthur, Ribeiro de 41)nc ida, secretário, em comissãe.
42

25118 T v a . feira IS

Dezembro de 1938

DIÁRIO OFICIAL (Seeeão I)

Serviço do Febre Amarela

Inspetoria dos Centros de Saúde
De acordo com o art. 1.091 do Regulamento Sanitário vigente,
fica pelo presente edital, o responsável pela casa V da rua Sacadura
Cabral n. 117 (ou seu representante legal), convidado a comparecer,
dentro de 8 dias, a contar da data da primeira publicação deste, na
sede do Centro de Saúde n. 4, à rua Camerino n. 33, das 11 às 16
horas, afim de tcmar ciência do termo de intimação n. 47.419.
Inspetoria dos Centros de Saúde, em dezembro de 1938. —
Lycergo Moreira Cavalcanti, escriturário.

Inspetoria dos Centros de Saúde

DISTRITO FEDERAL"
EDITAL N.

45-38

Pelo presente faço público para conhecimento geral e principalmente para ciência do interessado que o Sr. Osvaldo Cambes, eu.
contardo em Rezende, Estado do Rio, responsavel pelo prédio sito
rua São Luiz Gonzaga n. 624-A, casa 1, está sendo intimado pelo
termo de intimação n. 10.213, incidente sobre o prédio acima :eferido, de acordo com o termo de intimação que vai adiante trans,
crito:
TERMO DE INTIMAÇÃO

De acôrdo com o art. n. 1.091 do Regulamento Sanitário viDe contorrnmaae com o artigo 3 0, letra "c" paragraio único do
gente, fica pelo presente edital o Sr. responsável pelo prédio sito
Regulamento
do Serviço de Profilaxia da Febre Amarela no Brasil,
à Praia da Guarda n. 71 (ou seu representante legal), convidado
a comparecer na sede do Centro de Saúde n. 4, à rua Camerino aprovado pelo Decreto n. 2i.434, de 23 de maio de 1932, fica por
"n. 33, das 11 às 16 horas, dentro de 8 dias a contar da data da este instrumento intimado o responsavel pelo prédio sito à rua São
primelra publicação dèste, afim de tomar ciência do térmo de inti- Luiz Gonzaga n. 624-A, casa 1 e, na falta do cumprimento desta
intimação, sujeito às penalidades da lei, a executar no prazo de 8
mação n. 43.402.
dias o seguinte: Consertar ou substituir a caixa dágua situada na
Insoe1oria dos C e ntros de Saúde, em dezembro de 1938. — parte externa do prédio.
Lycurgo Moreira Cavatcanti, escriturário.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1938. — Dr. Sylvio Cardoso.

Inspetoria dos Centros de Saúde
De acôrdo com o art. n. 1.091 do Regulamento Sanitário
gente, fica pelo presente edital, o responsável pelo prédio sito à
Ladeira do Morro da Saúde n. 5 (ou seu responsável legal), convidado a comparecer, dentro de 5 dias, a contar da data da primeira
publicação dêste, na sede do Centro de Saúde n. 4, à rua Camerino
n. 33, das 11 às 16 horas, afim de tomar ciência do termo de intimação n. 47.402, e do auto de multa n. 481.
Inspetoria dos Centros de Saúde, em dezembro de 1938..
Lycergo Moreira Cavalcanti, escriturário.

Inspetoria dos Centros de Saúde

Serviço de Aguas e Esgotos do Distrito Federal
Chama-se a atenção dos interessados para os editais publicados
No Diário Oficial de 5 do corrente, à página 24.521.
No Diário Oficial de 9 do corrente, à página 24.906.
No Diário Oficial de 10 do corrente, à página 25.010,

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Tribunal de Contas
•

DIRETORIA DE TOMADA DE CONTAS

De ackdo com o art. n. 1.091 do Regulamento Sanitário viPelo presente edital ficam intimados os herdeiros do Sr. Luiz
gente, fica pelo presente edital o respontável pela casa IV da rua Júlio Debreix, ex-agente do Correia de Paraguassú, no Estado de
Sacadura Cabral n. 117 (ou seu responsável legal), convidado a Minas Gerais, para, no prazo de trinta dias, contados da data da pucomparecer na sede do Centro de Saúde n. 4, à rua Camerino n. 33, blicação dêste, recolher aos cofres públicos a importãncia de 538323,
das 11 às 16 horas, dentro de 5 dias a contar da data da primeira alcance apurado no processo de tomada de suas contas, relativo ao
publicação dèste, afim de tomar ciência do têrmo de intimação período de 3 de abril a 15 de setembro de 1904, a cuja pagamento,
bem como ao dos juros da mora devidos foi condenado por acordão de
n. 47.421'e do auto oe multa n. 498.
de dezembro de 1933, sob de ser feita a necessário cobrança judiInspetoria dos Geriras da Saúde, em dezembro de 1938. — 3
cial executiva.
Lycurgo Moreira Cavalcanti, escriturário.
Diretoria de Tomada de Contas, 29 de novembro de 1938. — José
de Morais, diretor.

Inspetoria dos Centros de Saúde
Diretoria do Domínio da União
acerco com o art. 1.091 do Regulamento Sanitário vigente,
fica pelo presente edital, o senhor responsável pela casa I da rua
Sacadura Gabral n. 117, (ou seu representante legal), convidado a • De oraem do Sr. Chefe do Serviço Regional, chamo atenção dos
para o aforamento do lote n. 22. sito à rua General
comparecer na sede do Centro de Saúde n. 4, á rua Camerino n. 33, OInteressados
l ímpio, na Fazenda Nacional de Santa Cruz, requerido por António
das 11 ás 16 horas, dentro de 5 dias a contar da data da publicação clêste, afim de tomar ciência do Urro° de intimação n. 47.416, Batista, conforme publicação feita do "Diário Oficiai" de 29 de novembro de 1938, processo n. 57.275-38. Secção de Cadastro e Re• do auto de multa n. 494.
gistro no Distrito Federal, em 23 de novembro de 1938. — Arnaldo
Inspetoria dos Centros de Saúde, dezembro de 1938. — Marina Fé Pinto, escrivão.
Coelho Cintra.
•
(C. 7.785 — 28-11-1938 — 4141100)
lie

Inspetoria dos Centros de Saúde

Diretoria do Domínio da União

De acôrdo com o art. 1.091 do Regulamento Sanitário vigente,
• fica pelo presente edital o responsável pela casa III, da rua Saca-'
atara Cabral n. 117 (ou seu representante legal), convidado a comparecer na sede do Centro de Saúde n. 4, á rua Camerino n. 33, das
11 ás 16 horas, dentro de 5 dias a contar da data da primeira publicação dêste, afim de tomar ciência do têrmo de intimação n. 47.420,
do auto de multa n. 499.
Inspetoria dos Centros de Saúde, dezembro de 1938. — Marina
k3oelho Cintra.

De ordem do Sr. chefe do Serviço Regional, chamo a atenção dos
interessados para o aforamento do lote n. 28, sito à rua General
Olímpio, na Fazenda Nacional de Santa Cruz, requerido por Carne-'
lita dos Santos Morais, conforme publicação' feita no Didrio Oficial
de 26 de novembro de 1938. (Processo n. 50.653-38).
Secção de Cadastrd e Registro no Distrito Federal, em 23 de
novembro de 1938. — O escrivão, Arnaldo Pé Pinto, escrivão,
classe R.
(C. 7.934 — 24-11-38 — 411$100 — 29 vezes)

Inspetoria dos Centros de Saúde

Diretoria do Domínio da União

De acOrdo com o art. 1.091 do Regulamento Sanitário vigente,

De ordem do Sr. chefe do Serviço Regional, chamo a atenção dos
interessados para o aforamento do terreno nacional adjacente ao
vel pelo prédio sito á rua Almeida Nogueira n. 8 (ou seu represen- qual está construido o prédio n. 121 da rua Senador Dantas, requetanta legal), convidado a comparecer, dentro de 5 dias, a contar da rido por Manuel dos Santos Guelhas, conforme publicação no "Diádata da Primeira publicação dêste, na sedo do Centro de Saúde n. 8, rio Oficial" de 23 de novembre de 1938.
rua Goiaz n. 404., das 11 ás 16 horas, afim do tomar ciência do
Processo o. 49.353-38. Serviço Regional no Distrito Federal, em
pit!..1 dr, infração n. 445.
22 de noyembro de 1938. — Arnaldo Fé Pinto, escrivão
Inspetoria dos Centros da Saúde, dezembro de 1938. — Marina
.(C. 7.918 — 22-11-1938 — 417$100, 29 Nezes)4.
Welho Cintra..

ale* pelo presente edital, o Sr, Aníbal Gonçalves da Silva, responsá-

Terra-fPira

DTATITO OFTCTAL T,SecOlo

Tlei.emtira Ze IMA 12M19

Direloria do Domínio da Uno

AIINISTÊ1110 DA MARINHA

De ordem dc senhor chefe do Serviço Regional, chamo a 'ateia
cão dos interessados para o aforamento do lote n. 21/A, desmembrado do de n. 21. sito a rua Primeira, na Fazenda Nacional de Santa
Cruz, requerido por Manuel Alexandre de Vasconcelos. conforme oublicação feita no "Diário Oficial" de 12 de novembro de 1938 (process) n. 50.413/37).
Serviço Regional no Distrito Federai. em II de novembro de
Ã93b. - () escrivão, Arnaldo Fé Pinto, escrivão. classe K.
(C 7.396 - 11/11/1938 - 355$000, 29 vezes)

Diretoria de Fazenda
(D. F. I)

num_ DE CU:;110E.RENCLA
Do ordem jo Sr. roatra-alrn: p.ule diretor geral de Farends, ro.
rnunico aos interessados que tio dia 19 do corrente, às 13 horas, na.
sala das 5 0 5SUe3 da Comis e4o de Concurrèncias da Direto: ia do aazenda da Marinha, serão recebidas. aberta e lidas as p ronostas Oura
o fornecimenlc, a este ministério, durante o ano de 1939, sob as condições estipuladas no edital geral publicado no "Diário oficial" mi
Diretoria do Imposto de Renda
13 de dnembre de 1937, dos- arti?..os abaixe mencionados:
Giupo 41:
De ordem do Sr. diretor do Imposto de Renda, convido o contribuinte abaixo mencionado, de neônio com o disposto tio art. 155 do
1. 41-A- 2. Agulha para brim
N. 10. dúzia.
regulamento em vigor, a prestar dentro do preze do dez rhas,lcontados
30 dias da publicação déste. eaclarecimentos que se tornarem neces2.
N. 17, dúzia.
vários para regularidade de sua situação junto a esta Diretoria,
3. 41-A- 4. Agulha par alona::
N. 13. dúzia.
devendo para èase fim, dirigir-se à Secretaria:
A.
N. 14, dúzia.
Processo n. 2.677-38 - Albert Andreae - Exercido de 1933.
5. 41-A- 5. Agulha p ara meia lona, n. 15, dúzia;
Secretaria da Diretoria do Imposto de Renda. Rio de Janeiro,
6. 41-A-12. Algarismo de punc0:„ .
12 de dezembro de 1938. - José de Magalhães Bravo, secretário.
De 1/8", jogo.

Diretoria do Imposto (te Renda

De 1/4", jogo.
7.
De 1/2", jogo.
8.
9. 41-A-13. Alfabeto de punc5o,Il

l
De 1,8", jogo.
10.
De 1 , 4". jogo.
11.
De 1/2", jogo.
12. 41-A-16. Alargador cônico retnt',.
De 3/16", uni.
De 1/4", um.
13.
14.
De 343". um.
De 7/16", um.',
15.
16.
De 1/2", um.
De 5/8", um.
7.
De 3/1", um.
18.
19, 41-4-18. Alargador cilidrico tetd. de wfir. 1111i:a
Comi&siio Centrai de Compra
20. 41-A-22. Alicate tipo 4:.
•
• N. 1, um.
Central
de
Compras
do
Govèrno
Federal,
leva
A Comissão
a6 21.
N. 2, um.
Conhecimento dos Srs. interessados que, de acórdo com o art. 1."
22. 41-A-23. Alicate tipo 13:1"
do decreto ri, 20.460 de 30 de s etembro de 1931, solicita para o
N. 1, um.
dia 15 de dezembro de 1938, ofertas de cotações para as requisições
241 2. um.
23.
constantes da relação abaixo, cujos especificações sé acham afixados
24. Alicate tipo et,
24. 41-Aalo local devido, na sede da comissão, à Avenida Graça Aranha n. 62.
N. I, um.
2, um.
25.
Requisição - Material
16. 41-A45. . 'cate vasador, um.
.11-A-21:L i.:CO de 015a:
N. 107-168-B - Tela de projeção.
N. 1, um.
N. ,108.122-A - Tinta Nank:m. ,etc
. 2, um..
r8.
N. 114.132-A - Cartolina fantasia.
•
29.
Y. 3, um.
N. 117.157-A - Mater.al fotográfico.
30. 41-A-30. Armação para serra, uma.
N. 124.038-A - Empoam de rondo rdocdo.
$1.
41-A-3I. Arranca-pregos, um.
N. 128.092 - Mesa de peroba.
4i-A-35. Apalpador: 32.
N. 251.273-A - Material fo'ográfico.
Epo A, um.
N. 263.081;2-C - Papel filtro.
Tipo B, um.
33.
N. 413.336-A - Lentes.
34. 41-B- ..!0. Broca punho ãtoraell
N. 413.310-A - Aparelhos Bendiks
De 1/32". uma. •
/C
421.045-B
Piscas
de
feltro.
eto.
Z1Z'.
' De 1/16. uma.
N. 808.011-A - Máquina de escrever.
De 3/32", uma,
36.
Elo, 12 de dezembro de 1938. - A. de Farta Filho, diretor.,
37.
De 1/8", uma.
38.
De 5/32 uma.
39.
De 3 1 16'. uma
Caixa de Amortizalfão
De 7/32", uma.
40.
41.
De 1/4", uma.
EDITAL N. 14
De 9/32", uma.
42.
De 5/16", urna.
43.
O diretor da Caixa de Amortização, tendo em vista o que consta
De 11/32", ima.
14.
do processo II. 337-R-38, convida o conferente de valores, Fernarkk.
45.
De 3/8". uma.
Chagas de Abreu Pereira, a reassumir o exercício do seu cargo, dentro
De 13/32", uma. )
46.
do prazo de oito dias, sob pena de demissão, por abarniono de emDe 7/16", uma.
47.
prego, na forma do § 2°, do art. 14, do decreto n. 11.663, de 1 de
48.
De 15/32", uma.
fevereiro de 1921.
De 1/2". uma.
49.
Em 2 de dezembro de 1938. - O diretor, Gladstone Rodriaues
De 17/32", uma.'
50.
Elorer..
De 9/16", uma.
51.
De 19/32", uma.
32.
De 5/8", uma.
53.
Caixa de Amortização
De 21/32", uma.
54„,
De 11/16", uma.
55.
EDITAL N. 17
'•
De 23/32". uma.
De 3/4". uma.
56.
57,
¡aço público que, tendo-se extraviado três apólices nominatiDe 25/32", urna,
58.
vas "Diversas Emissões", de 1:000$, ns. 151.485, 151.180 e 151.487,
De 13/16", urna.
59.
insedtas eia nome de Pedro Perotinga Barbosa, brasileiro, oasado.
De 27/32", uma
60.
eerão expedidos novos títulos, em substituição si, no prazo de cinDe 7/8". uma.
61.
co (5) dias, contado da data da publicação deste edital, nenhuma
De 29/32", uma.
62.
reclamação fór apresentada.
De 15/16", uma.
63,
Em 8 0,) dezembro de 1938. -- o diretor. Giad steize Rodrigues
De 31/32", uma..
64:
Floro'
De 1",utna.
05
•
-De ordem do Sr. diretor do Imposto de Renda, convido o contribuinte abaixo mencionado, de acórdo'com o &aposto no art. 114 do
regulamento em vigor, a prestar dentro do prazo de dez dias, contados
30 dias da publicação clêste. esetarecimentos que se tornarem necessários para regularidade de sua situação junto a esta Diretoria,
devendo para asse fim. dirigir-:e à Secretaria:
Processo n. 8.791 - João Barata - Exercício de 1933.
Secretaria da Diretoria do Imposto de Renda. Rio de Janeiro.
a2 de dezembro de 1938. - José de Magalhães Bravo, secretário.
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GO.
De 1 " 1/8.nina.
De 1" 1/4, uma.
07.
68.
De 1" 3/8, uma.
De 1" 1/2, uma.
o9.
De 1" 5/8, uma.
70.
De 1" 3/4. uma.
71.
De 1" 7/8, uma.
12.
De 2", uma.
73.
74. 41-13-11. Broca punho cil1ndr1CO:
De 1/32", uma.

De 1/16", urna.
De 3/32", uma.
De 1/8". urna.
De 5.32', urna.
De 3/16", uma.
De 7/32", urna.
De 1/4", uma.
De 9/32". uma.?
De 5/16", uma.
De 11/32", uma.
De 3/8" uma.
De 13/32", uma.
De 7/16", uma.
De 15/32", uma.
De 1/2", uma.
De 9/16", urn r.
Tia 5/8", umr.
91.
De 11/16", urna.
92.
De 3/4", uma.
93.
De 13/16" uma.
94.
De 7/8", uma.
95.
De 15/16" urna.
96.
De 1", uma.
97.
98. 41 33.42. Broca punho quadradot
De 1/16", uma.
De 1/8", uma.
99.
De 5/32", uma.
1 n0.
De 3/16", urna.
101.
De 1/4". urna.
102.
De 5/16". tua.
103.
De 3/8", unia.
104.
De 7116", uma.
105.
De 1/2". uma.
1 r0„
De 9/16", urna.
44)7.
De 5/8", uma.
108.
De 3/4", uma.
/09.
De 7/8", urna.
110.
De 1", uma.
111.
112. 41-1-13. Broca para inadel,01
De 1/4", uma.
De 5/16", uma.
113.
De 3/8", urna.
144.
De 1/2", uma.
115.
De 9/16", una.
418.
De 5/8", urnv.
117.
418.
De 3/4", uma.
De 7/8", uma.
119.
De 1", urna:
120.
De 1" 1/8, uma.121.
De 1" 1/4, uma.
122.
De 1" 3/8, urna.
123.
124. 41-B-14. Broca universal para inadebe, ~is
125. 41-(1- 1. Cabo 'de lima:
De 0,10, um.
De 0,12, um,
126.
De 0.14, uni.
127.
128. 41-Cp. 5. Cabo para mdrtelo:
N. 1, um.
um.
N. 2,
129.
N. 3,
UM,
130.
431. 41-0- 8. Catrara:
N. 2, uma.
N. 3, uma.
132.
133. 41-0-10. Chave de boca tipo A:
De 3/16", urna.
De 1/4". uma.
134.
De 5/16", uma.
135.
De 3/8", uma.
138,,
De 7/16", uma.
437.
De 1/2" uma.
438„
De 9/16",
' uma.
439De 5/8", mas. 4
140.
De 3/4", ume 1.
141.
De 7/8", ~NB
449.
De I", uma.
449.
11.41-9ç. Chave de bem !Is lig
N. 1, nem, . •
-N. 2, uma. ir
E. 3, Miem
75.
78.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

X. 4, uniGh,
X. 5. tascb•

X. C, neka.
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De 1/4", uma.
151.
De 3/8". uma.
De 1/2", uma.
152.
De 5/8", uma.
153.
154.
.De 3/4", uma.
De 7/8", uma.
155.
156. 41-C-13. Chave de fenda:
De 2" 1/2, uma.
De 4", uma.
157.
De 5, uma.
158.
De 6", uma.
159.
160.
De 7". uma.
De 8". uma.
161.
De 10", uma.
162.
De 12", urna.
163.
164.
De 15. uma.
De 18". uma.
185.
168.
De 27", uma.
167. 41-0-14. Chave inglesa, tipo AI '1
De 8", urna.
168.
De 10", uma,
169.
De 12", uma:
170.
De 14", uma.
171. 41-0-15. Chave in glesa, tipo ng
De 8", uma.
172.
De 10", urna.
173.
De 12", uma.
174.
De 14", uma.
175. 41-0-46. Chave inglesa, tipo ag
De 6", uma.
De 8", uma.
176.
477-,
De 10", uma
178. 41-0-17. Chave para tubo, tipo Á(
179.

De 6%N/ima.
De 10". uma.

180.
De 14", uma.
181.
De 18", uma.
182. 41-C-19. Chave para tubo, tipo et
N. 2, uma.
183.
N. 3. uma.
184. 41-0-20. Chave para tubo, tipo Dg
N. 2. uma.
N. 3, urna.
185.
486. 44-0-24. Cintel simples, uni.
487. 41-0-28. Colher para pedreiro, tipo AI
.
De 5", uma.
•De 7", uma.
188. .
189.
De 8", uma
190. 41-0-29. Colher para pedreiro, tipo BA,
De 6", uma.
De 8", uma.
De 40", uma.
193. 41-C-32. Compasso divisorl
De 6", um.

191.
192.

194.
De 8" um.
De 12.". um
195. •
196. 41-C-33. Compasso externo

De 6", um.
De 8". um.
De 12". uni
199. 41.444. Compasso interno:
De 6", um.
De 8", um.
200.
De 12". Um.
201.
197
198.

202, 41-e-36. Compasso para carpinteiro, tam
203. 41-0-39. Concha para fundição:,
204.

205.
206.
207.
208.
209.

De 4". uma.
De 5".-uma.

De 6", uma.
41-C-e2. Cortador de vidro, UM.
41-0-45. Corta-tubo de vidro, um.
41-E- 1. Enxada, uma.
41-E- 2. EnxeS para carpinteiro, untlt,

210. 41-E- 5. Escala para cabos, uP1.11.

211. 41-S- 8. Escala de aço:
N. 1, urna.
N. 2. uma.
212.
N. 3, uma.
213.
214. 41--L Escareador para raadeirã, nega
215; 41-E-11. Escova para lime, uma.
210. 41-E-12. Espátula:
•
eN. 1, urna.
N. 2, urna.
217.
N. 3. uma,
218.
Espichas:
til.
De 811 uma.
De 12" uma,
MO.
821. 114-3.44. Esquadros:
De 3*, um.
De 8", nie.
/De Ws, wea.
194. b54411. Esquadros pare Meeke44111
•

411451 UM.

•

Tr•r-rif-reirn
u.

-ri

--

200.

Do 0,20, um.
De 0,30, um.

41-F- 9. Ferros do soldar tipo X,
N. um.
228.
N. 2, um.
2?9.
N. 3, um.
230. 41-F-10. Ferros de soldar tipo Bg
N. 1, um.
N. 2. um.
231.
N. 3. um.
232.
(233, 41-F-11. Facão para mato com cabo, um.,-1
4. 41-k'-18. Fole de mão. um .
235. 41-F-18. Foldas de serra tipo Az
N. 1, unia.
236.
N. 2, uma.
N. 3, uma,
237.
N. 4. unia.
238.
239. 41-F42. Forjas, portáteis]:
N. 1, rima.
N. 2, unia,
240.
241. 41-F-23. Fort»ões:
De 1/4", um.
De 1/2". uns.
242.
De 3/4". um,
243.
244.
De 7/8 ". um.
De 1", um.
245.
De 1 1/2", um.
246.
247. 41-F-24. Funü de cobre n. 3, um.
Funis de folha de Ylandree.
248.
N. 1. um.
N. 2, um.
249.
N. 3. um.
250.
251. 41-10r 2. ()eivais:
De 1/1", uma.,
De 3/8". uma.
252.
De 1/2". uma.
2á3 d
De 3/4", uma.
254.
De 1", uma.
255.
De 1 1/4". ummi,
26.
257. 41-11. 3. Goivete. um .
258. 41-0- 4. Graminho para carpinteira, urd.'"
259. 41-101.. 5. Graminhos para ~nanico:
N. 1. um.
N. 2, um.
260.
261. 41-1Ur O. Grampos em Ct
De 6". um.
De 8", um.
282.
De 10", um,
263.
De 12", um,
264.
265. 41.4r 9. Grosas redondas,
De 8", uma.
De 10", uma.
288.
De 12", uma.
267.
268. 41-0-10. Grosas meia cana
De 8", uma.
De 10", urna.
289.
De 12", urna.
270.
271. 41-0-11. Grosas chatas, paralelas]
De 8" uma.
De 10", uma.
272.
Do 12", uma.
273.
274. 41-Lm 1. Limas chatas, bastardas] De 6", urna.
De 8", uma.
275.
De 10", urna.
278.
De 12", uma.
277.
De 14", uma.
278.
De 6", uma.
279. 41-Lr 2. Limas chatas, murça;
De 6", uma.
De 8", uma.
280.
De 10", uma.
281.
De 12", uma.
282,
De 14", urna.
283.
284. 41-1.r 3. Limas-facas, bastardas::
De 5", uma.
De 6". uma.
285.
De 8" uma.
2g6.
DO 113". uma.
287.
289. 41-Ir 4. Limas-facas, murças]
•
De 5", urna.:
De 6", uma.
290.
De 8", uma.
291,
De 10", uma.
292.
De 12", uma.
293.
294. 414r. 5. Limas meia cana, bastardas:
De 4", uma„
De 6", uma.
295.
De 8" uma.
2964
De 10", uma,
297.
De 12",,
298.
299..

IITÇT,Tn OrTrT NL VSeren
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De 15", urna.

301. 41-1.- O. Urnas meia cana, munas::
De í% urna,
302.
De 6% urna.
303.
De 8", unia.
dU%.
De 10% urna.
3e5.
De 12", urna.
De 14", urna.
r7.
De 10", uma.
808. 41-1.r 7. Limas paralelas, haatardaa;

De 8", urna.
3C9.
De 8", urna.
310
.
lie 10", unia.
Do 12", uma.
De 14", unia.
:12:
313.
De 18", uma.
314. 41-1.- 8. Limas paralelas, murças:1,
De 8", uma.
215.
De 8" uma.
uma.
De 10",
:14:
De 1, urna.
De 14", unta.
318.
319.
De 18", urna.

320. 41-rám 1. Limaiões q uadrado", butardosl:

De 1/8", um.
De 1/4; um,
322.
De 3/8". una, De 1/2", um.
3534: .
5/8". u
Deum.,
325.
De 3/4". uma.
De 7/8". um.
328.
327.' 51-1.riO. 'Amalhes quadrado, batucou

321y
,

335.

De 1/8", una.
De 1/4", uma.
De 3/8", uni.
De 1/2", una,
De 5/8", um.
De 3/4", una.
De 7/8" um.
Limatées redonda, bastardos]
De 3/18", um.
De 1/4". um.

337 4

De 3/8", uai,

328.
:5:: '

-

:g:
333.

334. 4244
41.

338.

338.
830.

840.
41.
842.

$43.

344.

845.
846.
347.

348.
349.

$50,
351.
352.
253.

254.
355.
$58.

De 5/18", tuia.,
De 1/2", uma.
De 5/8", una.
De 3/4" um.

li-L-12. Limatbeis redimi" amima ,
De 3/18", una.
De 1/4" uma.
De 5/16", una.
De 3/8", una,
De 1/2", uva,
De 5/8", um,
De 3/4", um.
4/144m13. Lhnalões triangulares, bastardas]]
De 5/32", una,
De 3/8", ma
u.
De 1/2", una. .
De 3/4", una,
De 1", um.
41.-Adr0. Linuaões triangulares, o'Nurcodi
De 5/32", uca.
De 3/8", una,
De 1/2", uca.
De 3/4", ma
u.

De 1", una. .
157.
$58. 41-M- 2. Maçarico a gaziaffitt, r.61tam
359.41-51- 3. Macetes:
De 10", uma.
De 12", um.
300.
$01. 41-M- 4. Machadinha, uma.
••
362. 41-M- 5. Machado, una.
363. 041- 6. Machos para rosta23. .
De 1/8", jogo.
364.
365.
De 1
De 5/18", jogo,
368,
$67.
De 3/8", jogo.
De 7/16", jogo.
De 1/2" 'jogo.
32::
370..
De 9/1d". jogo.
31,
De 5/8", jogo.
De 3/4", jogo.
372.
De 7/8", jogo..
373.
Do 1", jogo.
374.
.275. 41-51- 7. Malho n. 5 ma0.
376. 41.-M- 9. Máquinas para crivar 1E1=60 .
• N. O, urna.
,..:
. N. 1, urna.
377.
378.
N. 2. urna.
N. 3, uma,.
379.

1,422.4r.
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380.
N. 5, urna.
381.
N. 5, uma.
382. 41-M-10. Máquina de !tirar tipo A, uma.
483. 41-M-11. Máquina de furar tipo B. uma,
:;84. 41-M-15. Marretas de aço;
N. 4, uma.
.385.
N. 5, uma.
386. 41-M-16. Marretas . de cobre:
N. 3, uma.
N. 4, uma.
288. 41-M-17. Marretas de chumbo:
N. 3, uma.
389.
N. 4, uma.
390. 4I-M-19. Martelos de bola;
N. 1, um.
N. 2, um.
391.
N. 3. um,
392.
393. 41-M-20. Martelos de penar
N. 1, um.
N. 2, um.
:194.
395. 4I-M-21. Martelos de unha:
N. I, um.
N. 2, um,
396.
N. 3, um.
397.
N. 4, um,
398.
399. 41-M-24. Micrômetro, um.
400. 41-P- 2. Pedra de afiar, urna.
401. 41-P- 3. Pedras para rebolo tipo
De 12" x 2" x 1", uma.
402.
De 12" x 2" x
MIE&
403. 41-P- 8. Picadeira, urna.
404. 41-P-II. Plaina normal, urna.
405. 4I-P-12. Plaina de volta, uma.
406. 41-P-13. Plaina de encosto, urna.
407. 41-R- 1. Raspa plana n. 1, uma.
408. 41-R- 2. Raspa plana n. 3, um.
409. 41-R- 3. Raspa triangular n. 1, udidie]
410. 41-R- 4. Raspa triangular n. 3, MAN
411. 4I-R- 3. Raspas de mão;
N. 1, uma.
N. 2, uma.
412.
413. 41-R-11. Raspador pare maneai
I. anti
414. 41-R-12. Raspador para allinelg 11.. Da Ma:
415. 41-R-19. Rebote, um.
416. 41-R-20. Repucho, um
417. 44-8- 1. Sargentos:
N. I, um.
N. 2, um.
418.
419. 41-9- 2.Serra de volta, ama.
420. 41-9- 5. Serrotes de ~tale;
De 8", um.
De 10", um.
421.
De 12", um.
422.
423. 41-9- 4. Serrote de ponta de tr. zen,
424. 414- 7. Serrotes de ~ar:
De 18", um
De 26", um.
425.
De 32", um.
426.
427. 41-9-10. Sovelas:
N. I, uma.
428.
N. 2, uma.
429. 41-8-11. Sutas:
De 6". urna.
De 10", uma,
430.
431, 41-T- 1, Tarrachas para parati:
N. 1, uma.
N. 2, uma.
432.
433. 41-T- 2. Tarracha para tubo, UM3t.
434. 44-T- 3. Talhadeiras:
De 3/4", uma.
De 1" uma.
435.
'
De 1 1/4",
uma.,
436.
De 1 1/2", urna.
437.
408. 41-T- 6. Tesoura comum, uma.
439. 41-T- 8. Tesoura para funileiro, UM,
44.0. 41-T-I2. Toca-pinos:
De 1/8", um.
De 3/16", um..
444.
83.
De 1/4", um.
442.
De 5/18",
443.
444. 41-T-13. Tornos de bancada, HO
N. I, um.
N. 2, um.
445.
N. 3, *uh.
444.
447. 44-T-14. Tornos de bancada, tipo Bi
N. 1, uni.
X. 2, um.
448.
N. 3, um,
449.
450. 44-T-14. Tornos de matei
X. 1, um.
461.
II. 2,
.

452. 41-T-18. Torquez tipo A, uma,
453. 4I-T-19. Torquez tipo B, uma,
454. 4I-T-22. Trados:
.
De 3/8", um.
455.
De 1/2", um.
456.
De 5) 8", um.
457. 41-T-22. Trado:
De 3/4, um.
458.
De 1", um.
450. 41-T-24. Travador, uni.
460. 41-T-25. Trena de aço. urna.
461. 41-T-28. Trena de pano;
.
N. I, uma.
N. 2, uma.
462.
463. 41-V- i. Vasador:
De 1/4", um.
De 3/8". um.
464.
De 1/2", um.
465..
De 5/8", um.,
466,
467.
• De 3/4", um.
.468.
De 7/8". um.
.
469.
De 1", um. •t:De
ve 1/4, uni..;.
470,
De 1" 3/8, um.,
171.
De 1" 1/2, um.
472.
473. ti-y- 2. Verruma:
De 1/8", umti.
De 3/8", uma.
474.
•
De ,1/4", uma.
470.
De 5/16", uma,
De 3/8", uma.
477.
478. 41-P- I. Panela para cola, 11111$£
279. 41-A-28. Ancinho, um.
280. M.A- j. Bigorna:
Tipo A, uma.
Tipo B, uma.
081 .
$82. Ufa- Ji. Escala métrica-E'
N. 1, uma.
N. 2, uma.
Grupe 42:
.4. 13-4, j. Algarismo em comPal
De 0,012, jogo.
De 0,020, jogo,
s.
De 0,025, jogo.
3.!
De 0,030, jogo.
4.
De 0,045, jogo.
5..
De 0,050, jogo.
6.
7. 42-W.- L Alfabeto em chapai
De 0,012, jogo.
De 0,020, jogo.
8.
De 0,025, jogo,
ff,
De 0,030, jogo.
De 0,045, jogo.
11.
De 0,050, jogo.
•,
12.
13. 41-X-01. Aresta de ferro 0.43.1
- De 3/8", quilo.
De 1/2", quilo.
14.
De V8", quilo.
Ib.
De 374", quilo,
16.
De 1", quilo.
17.
16. 43-A-42. Aresta de ferro 9.0„3
De 3/8", quilo.
De 1/2", quilo,
19.
De 5/8", quilo.
20.
De 3/4", quilo.
21.
De I", quilo.
ze.
23. 4$-&-16. Arruela de cobrei:
De 1/8", quilo,
24.
De 1/4", quilo.
35.
De 5/16", quilo,
De 3/8". quilo.
26.
De 1/2", quilo..
27.
De 5/8", quilo.
28.
29. 42-13- I. Belmaree de cobre&
De 1/2", quilo.
30. De 5/8", quilo.
De 3/4", quilo:
31.
32.
De 7/8", quilo.'
De 1", qftilo.
34. 4-13. 3. Belmazes de latão:
De 1/4", quilo. 85.
De 1/2", quilo.
36.
De 5/8", quilo.
397.
De 3/4". quilo.
38.
De 7/8", quilo.
39.De I", quilo.
40. 411-C- 2. Cadeado. de bronze:
De 1/2", uru.
De 1" 3/4, um.
41.
52.
De 2", um.
Tie 2" 1/2, um.
43.
44. 4,-€1.- 5. Cadeado de leal.:
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De 1/2", um.

De 1" 3/4, uni.
De 2", um,
46.
47. 42-G- 5. Caçleado de latito de 2' 1/2, Um.
48. 42-C-10. Cinta para eneaixotameolo de 5/8" g Nom, Quilo.
49. 42-C-11. Conioa pino de aço:
De 17.N2" x 1", um.
De 1/32 x 1" 1/2, um.
50..
Si..De 1/16" x 1", um.
De 1/16" x 1" 1/2, um.
52..
De 1/16" a 2", um.
53.
De 1/16" x 2" 1/2, um.
54.
De 1/8" x 1", um.
55.
De 1/8" a 1" 1/2, um.
56,
De 1/8" x 2", um.
57.
De 1/8" x 2" 1/2, um.
58.
De 1/8" a 3", um.
59.
De 3/16" x 4", um.
60.
De 3/16" a 1" 1/2, uru
61.,
De 3/16" x 2", um.
62.
De 3/16" x 2" 1/2, um.
63.
De 3/16" a 3", um.
64.
De 1/4" x 1" 1/2, um.
65,
De 1/4" x 2", um.
66.
De 1/4" a 2" 1/2, um.
67,
De 1/4" x 3", um.
68.
De 1/4" x 4", um.
69.
De 5/32" x 2", um.
70.
71. 42-G-11. Contra pino de aço:
De 5/32 a 2" 1/2, um.
De 5/32" a 3" um.
72.
73. 42-G-12. Contra pino de cobre;
De 1/32" x 1", um..
De 1/16" a 1", um.
74.
De 1/18" x 1" 1/2, uns,
75,
De 1/8" x 1", um.
76.
De 1/8" a i" 1/2, um.
77,
•
De 1/8" x 2", um.
78.
De 1/8" x 3", um.
79.
De 5/32" x 2", um.
80.
De 3/16"x 2", um.
81.
De 1/4" x 2" 1/2, um.
82.
83. 42-C-44. Contra pino de latão:.
De 1/32" a 4", um.
De 1/32" a 1" 1/2, uni'.
84.
De 1116 0 x 1", um.
85.
De 1/16" x 4" 4/2, um.
eu.
De 1/16" x 2", um.
87.
De 1/16" x 2" 1/2, uma
88.
De 1/8" x 1", um.
89.
De 1/8" a 2", um.
90.,
De 1/8" a 2" 1/2, um.
91.
De 1/8" a 3", um.
92.
De 3/16" x 1", um.
93.
De 3/18" x 1." 1/2, um.
94.
95. 42-C-14. Contra pino de latão: .
De 3/16" a i" 1/2, um.,
De 3/16" x 2", um.
96.
De 3/18" x 2" 1/2, uma,
97.
De 3/16" x 3", um.
98.
De 1/4" x 1" 1/2, um,
99.,
De 1/4" a 2", um.
100.
De 1/4" x 2" 1/2, um,
101.
De 1/4" x 3", um.
102.
De 5/32" a 2", um.
103.
De 5/32" x 3", um.
104.
105. 42-C-18. Corrente de ferro galvanizado]
De 1/4" metro.
Do 5/16", metro..
106.
De 3/8", metro.
107.
103. 42-C-0. Corrente de latAot
N. 12, metro.
109.
N. 15, metro.
110.
111. 42-D- 1. Dobradiça de ferro tipo A n. ti
De 1/2", uma.
De 3/4", uma.
112.
De 7/8", uma.
113.
De 1", .Iala.
114.
De 1" 1/8, uma.
115.
De 1" 1/4, uma.
116.
De i" 3/8, urna.
117.
De 1" 1/2, uma.
118.
119. 42-D-1. Dobradiça de ferro tipo A n. 1 g
De 2", uma.
De 2" 1/2, uma.
120.
De 3", uma.
- 121.
422. 42-D.5 1. Dobradiça de ferro tipo A. n. Zt
De 1/2", uma.
De 3/4", uma,
123.,
De 7/8", uma
124.
;
De 1", uma.
125.

46.
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De 1" 1/11. uma.
128.
De 1" 1/4, uma,
127.
De 1" 3/8, uma.
128.
De 1" 1/2, uma.
129.
uma.
De
130.
De 2" 1/2, uma.
131.
De 3", uma.
132.
153. 42-D- 1. Dobradiça de ferio ttln 4 li• 3:
De 1/2", uma.
De 3/4", uma.
131.
De 7/8", uma.
131.
De 1", uma.
136.
De 1" 1/8, uma.
137.
138.
De 1" 1/4, uma.
De 1" 3/8, uma.
139.
De 1" 1/2, uma.,
140,
De 2", uma.
141.
De 2" 1/2, uma.
442.,
De 3", uma.
143.
144. 42-0-1 J. Dobradiça de ferro 00 4 e. 11;
De 1/2",uma.
De 3/4", uma.
145.
146.
De 7/8", uma
De 1", uma.
147.
De 1" 1/8, uma.
148.
De 1" 1/4, uma.
149.
De 1" 3/8, uma,
150,
De 1" 1/2, uma,
151
152,
De 2", uma.
De 2" 1/2, uma.
153.
154.
De 3", uma.
.
155. tzwirs N. Dobradiça de latão' te§ Sti. 11]
De 1/2", uma.
De 3/4", uma.
456,
De 7/8", uma.
157.
De 1", uma.
158,
De 1" 1/8, uma.
159.
De 1" 1/4, uma.,
160.
De 1" 3/8, uma„
161.
De 1* 4/2, uma.,
182.
De 2", uma.
163.
464.
De 2" 1/2, uma..
De 3" uma.
.
165.
186. "0-Dg /.. Dobradiça de 10ã ato g g, gi
De 112", uma.
De 3/4", uma.
,167%
De 7/8", uma.
168.
De 1", uma.
169.
De 1* 1/8, uma.
170.
De 1" 1/4, uma.
171.
;172.
De 1" 3/8, uma,
De 1" 1/2, uma,
173.
174.
De 2", uma.
De 2" 1/2, uma.
175.
De 3", uma.
176.
477. 42-0, 3. Dobradiça de latik In É fi. 11
•
De 1/2", uma.
De 3/4", uma.
178.
179,
De 7/8", uma,
De 1", uma.
180.
De 1" 1/8, uma.
181.
De 1" 1/4, uma.
182.
De 1" 3/8, uma.
483.
De 1" 1/2, uma,
184.:
De 2", uma.
185.
De 2" 4/2, uma.
188.
•
De 3", uma.
187.
;188. 42-D- g. Dobradiça de latãO tio 4 g. 1-1
De 1/2", uma,
489.
De 3/4", uma.
190. grtnIn ;1.. Dobradiça de lat50: Ma§ 4 g. kl
De 7/8", uma
:De 1". ama.
191:..
De 1" 1/8, uma.
492.
De 4" 1/4, uma„
493..
De 1" 3/8, uma.,
194.
De 1" 1/2, uma.
495.
De 2" , uma.
198.
De 2" 1/2, urdi,'
497.
De 3", uma.
-198.
499. 42-1)- N. Dobradiça de latão MOO In
De 2" x 2", uma.
De 2" x 2" 1/2, uma.
200.
De 2" x 2" 3/4, uma.: n
201.

r,

41

202.
203.

204.
205.

De 2" 1/2 x 2", uma.
De 2" 1/2 x 2" 1/2, uni.,
De 2" 1/2 x 2" 2/4, no*.
De 3" x 2". uma. ,
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De 3" rt 2" 1/2, uma,
De 3" x :3", uma.
208. 42-F- 4. Fechadura para armário, unia,
209. 42-F- 7. Fechadura para mAsets, uma.
210.12-F- P. Fechadura para porta de correr, uma.
211.42-F- 9. Fechadura para porta duo comum, uai.
212.42-F-11. Fecho de aço para janela. um .
213. 42-F-15. Fecho de latão para janela, um.
214.42-G- 2. Gancho de ferro pr o l() para calha, ani.
215.42-G- 3. Gancho de Islão com meza, um.
216.42-1- 1. Ilhós de latão
N. 0.um.
N. I, uni.
217.
N. 2. um.
218.
N. 3, um.
219.
N. 4, um.
220.
N. 5, um.
221.
N. 6, um.
222.
,.
N. 7, um.
223.
224. 42- P- 1. Parafuso para madeira Up• nat:
De 3/8" II. 3. um.
N. 4, um.
225.
N. 5, uni,
226.
N. 6, utn.
227.
De 1/2" n. 1, um.;
228.,
IS. 4, um.
229.
N. 5, um.
230.
N. 6, um.
231.
N. 7, um.
232.
De 5/8" n. 4, Mn.:
233.
N. 5, um.
234.
N. 6, um.
235.
N. 7, um.
236.
206.
207.

237.

238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
250.
257.
258.
259.
,f2 r,O.

2el.
262.
203.
l'64.
265.
2t56„
267.
268.
269.
270.
271.

272.
273.
274.
27:5.
2 - '3.

0--

4.41,
2-:8.

2:9„
2FA.
281.
282.
283.
28'.
25.
286.
287.
23.4.

29.
0.
291.
292.
293.
294.
295.
296.

De 5/8" n. 1, Ilin • i

N. 9, um.
De 3/4" n. 4, um.
N. 5, um.
14. 6, um.
N. 7, um.
N. 8, um.,
N. 9. um.
N. 10, um.
De 7/8" n. Ilk imil.
N. 7, um.
N. 8, um.
N. 9, um.
N. 10, um.
N. 11, um.
De 1" n. 6, Inetil
N. 7, um.
N. 8, um.
N. 9, um.
N. 10. um.
N. 11, um.
N. 12, um.
De I" 1/4 a. *, mi.
N. 10, um.
De 1" 1/4 n. 11, um.
N. 12, um.
N. 13, um.
N. 14, um.
De 1" 1/2 a. 10, uni
N. 11, um.
N. 12, um.
N. 13, um.
N. 14, um.
N. 15, um.
/ç .

i 6,uma.

De I" 3/4 n. 111. um.
N. 11. um.
N. 12, um.
N. 13, um.
N. 14, um.
N. 15, um.
N. 16, um.
N. '17, um.
N. 18. um.
De 2" n. 12, une
N. 13, um.
N. 14, uru.
De 2" n. 15, um.
N. 18, um.
N. 17, um.
N. 18. um.
N. 19, um.
N. 20, um.
De 2" 1/4 n. 12, um.
N. 13, me.
N. 14, um.
N. 15, um.
N. 18. um.
N. 17, um. N. 19. um.

Deezeklbro

fzpron TV

MARTo

•

N.
De
N.
N.
N.

20, um.
2" 1/2 12. nt.
13. uru.
14, um.
15, um.
16, um.
N. 17, um.
N. 18, um.
19. um.
/S. 20, um.
De 2" 3/4 a. ae, um..
A. 15, mu.
N. 16, um.
A. 17. um.
N. 18, um.
N. 19, um.
N. 20, um.
De 3" n. 14, sai,
N. 15, um.
N. 16. um.

297.
298.
299.,
300.
301.
362,
g0.3.
301.
305.
306.
30..
308.
309.
310.
311.,
213.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
b25.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.

N. 17, um.
N. 18, um.

N. 19. um.
/Ç. 20, um.
N. 21. um.
N. 22, um.
N. 23. um.
N. 24, um.
De 3" 1/2 n. 15, uni.
N. 16, um,
N. 17, um.
N. 18, um.
N. 20, um.
De 3" 1/2 n.
A. 22, um.
N. 23, um.
N. 24, um.
De 4" n. 16, unt•
•
N. 17, um.
N. 18, um.
N. 19, um.
?J. 20, um.
N. 21, um.;
N. 22, um.
N. 23, um.
N. 24, um.
N. 25, um.
N. 26, um.

42-P-

346.
3.17.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357,
358,
359.
300.
361.
362.
363.
364.

365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373..
374.
375.
376.
377.
31R.
379.
380..
381.
382.
283.
384.
385.
386.
387.
!MR.

1, parafuso para madeira tipo A.11:

De 3/8" n. 2, um.
N. 3. um.
/ç. 4, um.
A. 5, um.
N. 6, um.
De 1/2" n. 2. ant.
N. 3, um.
De 1/2" a. 4. um.
N. 5, um.
N. 6, um.
111. 7, um.
N. 8, um.
De 5/8" n. 4. um.
5. um.
N. 8, um.

N.

N. 7, um.
N. 8. um.

N. 9. um.
N. to, um.

De 3/4" n. 4, um.

N. 5, um.
N. a, uru.
N. 7. um.
N. 8, um.
N. 9. um.
N. 10. um.
De 7/8" n. 4, um.
N. 5, um.
N. 6. um
N. 7, um,
N. 8. um
De 7/8" n. 9. um.
N. 10, um.
N. 11,

um

N. 12, um.

De 1" n. 4, um.

N. 5, um.
N. 6. um.

N. 7. um.
N. 8, um.
14. 9. um.
741. 10, um.
14. II, um.

N. 12, um,

i72R

390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
897.
398.

ez-P-

399.,
400.
401.
402.
403,
404.
1405.
106.

107.

108.
409.
110.
'411.
412.
113.
'414.
415.
416.
417.
418,
419.*
'420.
421.
422.
123.
4244
'425.
126.
427.
428.

'429.
430.
431.
'432.
433.
'434.

435.

De 1" 1/2 II. 8, una.
N. 9, um.
N. 10,
14. 11, um.
um.
N. 12,
N. 13, um.
N. 14, um,
N. 15, um.
N. 16, um.
9. Parafuso para madeira tipo
De 3/8" u. 3 um.
N. 4, um.
N. 5. um.
De 3/8" n.] 6, um.
De 1/2" n. 3, um,
N. 4, um.
N. 5, um.
N. 6, um.
N. 7, um.
De 5/8" n. 4, um.
N. 5, um.
N. 6, um,
N. 7,um.
N. 8, um.
N. 9,

478.
477.
478.
479.

480.

Le:

um.

De 3/4" n. 4, ur11
14. 5, um.
14. 6, um.
N. 7, um.
/4. 8, um.
N. 9. um.
14. 10, um.
De 7/8" n. 8, IML
N. 7, um.
N. 8, um.
N. 0, um.
N. 10, um.
N. H, um.
Parafuso para madeira
N. 6, um.
N. 7, um.
N. 8, um.
N. 9, um.
N. 10, um.
N. 11, um.
De 1" 1/4 n.. 9, =I.
N. 10, um.
N. 11, um.

N. 12, um.

481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.

492.
493.
494.
495.
496.
497.

498. 42-P499.
500.
501;
502.
503.

504.
505.
506.
507.
508.
509.

tipo LCI de 111

N. 13, um.
N. 14, um.
De 1" 1/2 n. 10, um.
14. 11, um.
N. 12, um.
N. 13, um.
N. 14, um.
N. 15, um.
443.
N. 16, um.
444.
De 1" 3/4 n. '10, um.
445,
N. 11, um.
446,_
N. 12, um.
447,
N. 13, um.
448.
N. 14, um.
449.
450. 42-P- . Parafuso para madeira tipo LO:_ da .1" SIM
N. 15, um.
N. 16, um.
451,
N. 17, um.
452.
N. 18, um.
453.
De 2" n. 12, tua
454.
N. 13, um.
455.
N. 14, um.
456.
N. 15, um.
457.
N. 16, um.
'458.
N. 17, um.
459.
N. 18, um.
460.
N. 19, um.
461.
N. 20, um.
462,
De 2" 1/4 n. 12, uni.
163.
N. 13, um.
484
N. 14, um.
465.
N. 15, um.
466.
N. 17, um.
'467.
N. 18, um.
468.
N. 19, um.
469
N. 20, um.
470.
De 2" 1/2 n. 12, um.
471.
N. 13, um.
472.
N. 1 i, um.
'473.
'47L 48-P- 9. Purafti ç o para madeira ti po LG: de r sim
N. 15, um.
N. 16, um.
47E.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
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510.
511.
512.
513.
514.

515.
516.

517.
518.

N. 17, um.
N. 18, um.
14. 19, um.
N. 20, um.
De 2" 3/4 n. H, um
N. 15, um.
N. 16, um.
N. 17, um.
N. 18, um.
N. 19, um.
N. 20, um.
De 3" n. 14, ufa.
N. 15, uni. N. 16, um.
N. 17, um.
14. 18, um.
N. 19, um.
N. 20, um.
N. 21, um.
N. 22, um.
N. 23, um.
N. 24, um.
9. Parafuso para madeira Ili80 Le:
N. 15, um.
Tf. 16, um.
N. 17, um.
N. 18, um.,
Tf. 19, um.'
N. 20, um.
N. 21, um.
N. 22, um.
N. 23, um.
N. 24, um.
De 4" n. 14
24. 17, um.
N. 18, um.
N. 19, um.
14. 20, um.
N. 21, um.,
N. 22, mude
N. 23, um.
N. 24, um.
N. 25, um.
"•
N. 26, um.

de r O:

519. '42-P-10. Parafuso para andecil{ Mo LR: de 9/8"g
N. 2, um,
520.

N. 3, um.

N. 4, um.
521.
522. 42-P-10. Parafuso para modelina tipo LR: de 3/4"
N. 5, um,
N. 8, um.
523.
De 1/2" n. 2, =a.
524.
N. 3, um.
525.
N. 4, um.
526.
N. 5, um,
527.
N. 6, um.
528.
N. 7, um.
529.
530.N. 8, um.
'De 5/8" n.
531.
N. 5, um.
532.
N. 6, um.
533.
N. 7, um.
534.
N. 8, um..
535.
N. 9, um.
536.

4, um,

N. 10, um.
De 3/4" n. 4, ama,
N. 5, um.
If. 6, um.
N. 7, um.
N. 8, um.
Tf. 9, um.
N. 10, um.
De 7/8" n. 4. IS546. 42:P- 10. Parafuso para emmisigs tkiii) Lai de 7/8.1
N. 5, um.

537.
538,
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
547.
548.
549.
550.
551.
532.
553.
554.
555.
556.
557.
558,

559.

580.

pai.

N. 6, um'.
N. 7, um.
N. 8, um.
N. 9, um.
N. 10. um.
N. 11, um.
N. 12, um.
De 1" n. A, na.
N. 5, um.
N. 7, um.
N. 8, um.
N. 9, um.
N. 10, um.
N. 11, um.
N. .12, um.

27;226
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LR.

De 1"f/2 a. 8. um.

563.
564.
55.
566.
567.
r68.
b69
570.

N. 9, um.
N. 10, um
N. 11, um,
N. 12, um.
N. 13, um.
N. 14, um.
N. 15, um.
N. 16, um.
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42-P-11. Parafuso para madeira, cabeça imadradat
De 3/8" x 2", um.
De 3/8" x 2" 1/2, um.
572.
573.
De 3/8" x 3", um.
De 3/8" x 3" 1/2, um.
574•
575.
De 1/2" x 2", um.
De 1/2" x 2" 1/2, um.
576.
De 1/2" x 3", um.
577.
578.
De 1/2" x 3" 1/2, um.
De 5/8" x 2", um.
579.
De 5/8" x 2" 1/2, um.
580.
581.
De 5/8" x 3", um.
De 5/8" x 3" 1/2, um.
582.
42-P-18.Pitões de latão, um.
58 5 . 42-P-21. Porta cadeado de ferro, MIT.
ES. 42-P-22. Porta cadeado de latão, um.
58 g . 42-P-25. Prego de cobre, quadrado (qualquef dinitrodon anild.
587. 42-P-26. Prego de cobre, redondo ((mal quer dinstasaão). Otti10.
588. 42-P-27. Prego de ferro comum:
De 12 x.., quilo.
689.
De 15 x.., quilo.
590.
De 16 x.., quilo,
De 17 x.., quilo.
591.
De 18 x.., quilo.
592.
De 19 x.., quilo.
593.
De 20 x, quilo.
594.
595. 42-P-27. Prego de ferro comum
De 22 x.., quilo.
De 23 x.., quilo.
596.
De 24 x.., quilo.
597.
De 25 x.., quilo.
598.
599. 42-P-34. Prego de ferro sem cabeell
De 12 x 15, quilo.
500
De 14 x 18, quilo.
¡fiAa
De 16 x 21, quilo.'
60'?. 12-S- 6. Selo para cinta de enciumangssai, tin;
€0:4. 12-T- I. Tacha de cobre:
De 1/2", quilo.
De 5/8", quilo.
604.
De 3/4", quilo.
505.
De 1", quilo.
60C,.
1507. 42-T-20. Tela de arame de cobre, i. o, ~CL..
60. 42-T-22. Tela do arame de latão:
N. 16, metro.
N. 20, metro.
N. 25, metro.
N. 30, metro.
N. 40, metro.
N. 50, metro.
N. 60, metrc
Botão de arrida7
De 1/2", um.
De 3/4", um.
617. 12-E- 2. Escapula de ferro, uma.
Comissão de concurrências da Diretoria da Fazenda da AlarhiTni,
era 10 de dezembro de 1938. -- José Sporteat, cap. tenente, contador naval, secretário
1.

1) , -/enit)re

AIIN1STÉMO D,1 Guntra
Estado Maior do Exército
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CONCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA PARA

1939

Edital n. 4

Acha-se publicado no "Diário Oficial" de 8 do corrente mês,
páginas 24.793, 24.795, o edital n. 3, relativo à concorrência desta
repartição para o ano de 1939.
Os interessados serão atendidos pelo secretário do C. A., nos
dias úteis, das 14 às 16 horas.
As propostas, em envelopes lacrados, devem ser apresentadas
juntamente com os requerimentos de inscrição.
•
As inscrições serão admitidas até às 11 horas do dia 17 do
gsorrente mês.
O registro das propostas, em mapa apropriado, será feito a
partir de 19 do corrente, às 13 horas, com a presença ou à revelia
dos interessados, sendo as mesmas propostas rubricadas para a devida apuração.
Rio de Janeiro, C. F. 9 de dezembro de 1938_ — Ca p itão Armando de Freitas Rotim, secretário do C. A

Primeira Formação Sanitária Regional
EDITAL PARA VENDA DE ANIMAIS

De acordo com a autorização do Senhor Coronel diretor da Diretoria de Remonta a Veterinaria, e de ordem do Senhor Capitão médico Doutor Renato Augusto Monteiro da Cunha, comandan t e da la
Formação Sanitária Regional, serão vendidos em hasta peblice st
(onze) animais tornados imprestáveis para o serviço do Exercito, às
nove horas do dia 9 de dezembro próximo vindouro, no quartel da Pri-pseira Formação Sanitária Regional sito à Avenida Pedrall n. 383.
Quartel em São Cristovão. 24 de novembro de 1938. — José Otpiti-,
Pio Moreira da Silva, 1 0 tenente de Adm. Almoxarife-

Primeira Circunscrição de Recrutamento Nitlitar
CONCORRENCIA ADMINISTRATIVA

De ordem do Sr. coronel presidente do Conselho de Administratão, comunica-se aos interessados na conc•wrência para fornecimento a esta C. R., publicada no • "Diário Oficial" de 25 de novembro
próximo findo, que nas respectivas propostas não devem ser considerados os artigos que figuram no edital, sem prefixo sob o titulo
"Material usado na C. R." ou somente "Usado na C. R.", em virtude da determinação do Sr. ministro da Guerra, em aviso n. 837,
de 22, publicam) no D. O. de 30, tudo de novembro próximo findo.
— Luiz Gonzaga da Costa. 1.0 tenente de administração, almoxarife-tesoureiro.
•

Companhia Escola de Engenharia
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concorrência para instalação de barbearias publicado no "Diário Oficial"
de 6 do corrente, à página 24.605.

Asilo de Inválidos da Pátria
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concurréneia publicado no "Diário Oficial" de 9 do corrente, à página 24.912.

Diretoria de Fazenda

Décimo Quarto' Regimento de Infantaria

COMISSÃO DE CONCORRÊNCIAS

(1.a R.M. — 1.0 D.I.)

EDITAL DE REFERÊNCIA Z RETIFICAÇÃO

1,':frS

Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concurrenno "Diário Oficial" de 8 do corrente, à página 24.799.

cda publicado

1. De ordem do Sr. contra-almirante diretor geral de Fazenda,
chamo a atenção dos interessados para o edital que se acha publicado no "Diário Oficial" do dia 3 do mês de dezembro de 1938, a
Serviço Central de Transporte,
fltz . 24.435-37, relativo à concorrência administrativa, que gest
realizada nesta Diretoria, no dia 16 do corrente, para fornecimento
Cbansi-ss a atenção dos interessados para o edital de eoncorde artigos constantes do grupo 17.
Micta publicado no "Diário Oficial" de 6 do corrente, à página
2. Previno outrossim, que no referido edital devem ser feitas 24.505.
a= -cgmintes retificações:
No:, itens 16, 17, 18, 19, 20 e 21 a unidade é "peça" e não "par!
Décimo Quarto -Regimento de Infantaria
como saiu publicado.
No item 234, onde se lê D, leia-se C.
(1.a 1l.M.— 1. a D.I.:
'.omissão de Concorrências da Diretoria de Fazenda da Marinha,
Chama-se a Ideação dos interessados para o edital fie con,uirrenem 12 de dezembro de 1938. — José Sportelli; capitão tenente coaeia-publicado no "Didrio Oficial" de 9 do eerrf• nte. à 1,:"*.;r:.n. ?5.912.
naval, secretário.
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Batalhão do Guardas

n410

Quarto Esquadrão do Eegundo Regimento de Cavalaria

Charnit-te a -atenção dos interessados para o edital de coneurrèti-

renda p ublicado no "Diário Oficial de 9 do corrente, à página 24.916.
Fábrica de Material contra Caies .
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concorrência administrativa, publicado no Didrie Oficial de 2 do corrente,
à página 24.322. •

Segunda Região Militar
SEGUNDA DIVISÃO DE INFANTARIA — QUINTO REGIMENTO DE

INFANTARIA

COMISSÃO DE RANCHO

Chama-se a atenção dos interessados para o edital de conaurrência administrativa publicado no "Diário Oficial" de 9 do corrente, à página 24.019.

Estabelecimento de Subsistência da Primeira Região Militar
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CONCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA PARA VENDA DE SACOS VASIOS

Acha-se aberta neste estabelecimento, à Avenida Suburbana,
n. 400, concorrência administrativa para venda de sacos vasios. Os
recipientes em questão poderão ser vistos no. Armazem de Viveres
e na Padaria Militar, ambos em Benfica. As propostas de compra
serão recebidas e julgadas no dia 15 do corrente, às 16 horas.
Capital Federal, 8 de dezembro de 1938. — Domingos Barroso da Costa, 10 teilente, secretário do C. A.

Diretoria do Material Bélico
FÁBRICA DE PROJETIS DE ARTILHARIA
Rua Juiz de Fora n. 15 — Andara/
EDITAL DE CHAMADA

Oe ordem do Sr. coronel diretor dèste Estabelecimento, convido
o serventuário Demervai de Melo Filho, a comparecer nesta Fábrica.
dentro do prazo de oito (8) dias, a contar da primeira publicação
do uresente edital, aob pena de ser excluído por abandono de emprezo, na conformidade do aviso n. 373 do Sr. Ministro da Guerra
plibl:cado no "Diário Oficial" de 18-V-938, em virtude de estar faltando ao serviço ha mais de trinta (30) dias consecutivos sem motivo
justificado.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1938. — Matou O'Beilly de

Sousa, capiteo, secretário.

Batalhão Escola
Chama-se a atendo dos interessados para o edital de concorrendo publicado no "Diário Oficial" de 10 do corrente, página
n. 25.020. — Michel Matuck, r tenente, secretário.

Depósito Central do Material Sanitário do Exercito
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concorreueia publicado no Diário Oficial de 12 do corrente, à página 23.129.

Hospital Central do Exército
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concorreupia publicado no Diário Oficia/ de 12 do corrente, à página 25.123.
Primeira Formação Sanitária Regional
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concorrên-

cia

publicado no Diário Oficial de 12 do corrente, à página 25s:123.
Serviço Central de Transportes

Chama - se a atenção dos interessados para o edital de concorrendo publicado no Didrio Oficial de 12 do corrente, à página 25.110.

De ordem do Sr. presidente da Comissão de Rancho, faço
público que, de acerdo com o art. 52 do Código de f7ontabilidade Pública da União e avisos na. 758 de 12 de novembro de 1937 e 35 de 9
de novembro do corrente ano, se acha aberta a inscrição para fornecimento de artigos necessários ao funcionamento do serviço de rancho,
durante o ano de 1939, sob as seguintes condições:
1.0 A inscrição (ar-se-á mediante requerimento dirigido'ao senhor presidente da Comissão de Rancho e apresentado ao secretário
até às 9 horas do dia 20 do corrente.
2.° Os pedidos de inscrição deverão ser bem claros, indicando o
peticionário, discriminadamente, os documentos que apresenta, bem
como declarando o ramo da sua indústria ou comércio. (Esta declaração devei á ser provada com documentos próprios),
3. 0 Apresentação dos seguintes docurnêlitos:
a) registro de contrato social mi firma individual, do Departamento Nacional de Indústria(,e „Comércio. com declaração expressa do
capital;
b) estatutos em orne! ou "Diário Oficial" em que se achem
publicadas com aprovneão e registro, quando forem sociedades anôrimas legalmente cot-mija:idas, de acórdo com o decreto n. 431 de 4
de julho de 1891;
c) "Diário Oficial", com publicação do decreto autorizando a
funcionar na Repdolica, quando se tratar de firma estrangeira;
d) do,:umentos provando haver pago. como negociante especialista do artigo que se proplizer a fornecer. impostos fe(jerais, municipais e sobre a renda. (Sempre os tinimos),
o ) documento fornecido pelo Ministério do Trabalho, pelo qual se
pos s a verificar se o candidato mantem os dois terços de empregados
brasileiros (parágrafo I.° do art. regulameuto anexo ao decreto n. 21.921 de 12 de agosto th_t 1932). •
t) certidão e guia de sèlo da Alfândega, provando que á importador em grande escala, quando se tratar de artigos de procedência
estrangeira.
g) certidão provando que cumpriu o último contrato ou ajuste
celebrado com o Governo,
h) apresentação da carta-patente, betricomo documento que prove
achar-se o seu poss , lidor no gnso da mesma.
4.0 Os documentos acima r2frridos deverão ser sem p re em or-ginal ou certidões legais, os quais, com exceção das cauções, cujos recibos serão apresentados diretamente a este corpo, poderão ser subatituidos por oerIldõeái passadas prla I). I. G. ou S. I.. R.
5. 0 As propostas, em três vias, serão apresentadas dentro

do prazo
acima referido, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo, além
do sèlo na 1. a via, data e assinatura do proponente, bem como os
preços em.algarismos e por extenso, dos artigos pretendidos.
6.0 Os artigos constantes da presente concorrência serão todos de
1.a qualidade e postos no quartel por conta do fornecedor, onde ficarão sujeitos ao exame do médico e . .to aprovisionador, que poderão
devolvê-los, caso suão satisfaçam qualquer condição.
7. 0 O fornecedor que tiver qualquer artigo devolvido, fica obrigado a substitut-lo no prazo de 24 horas, a contar do momento em que
fôr notificado, sob pena de multa de 20 % sobre o total do pedido, cujo
artigo tenha sido rejeitado.
8.0 Não serão tomadas em consideração quaisquer ofertas de vantagens não previstas no presente edital e nem as que contiverem apenas o fornecimento de uma redução sobre a proposta mais barata e
bem assim as de preços superiores ao a da base.
9. 0 Julgada a idoneidade dos proponentes, dentro de 10 (lias, a
partir do encerramento da concorrência. as propostas serão abertas
em sessão da Comissão de Rancho, na presença dos interessados, que
o desejarem.
10. O governo não se responsabiliza pelos fornecimentos feitos
mediante pedidos que não se revistam de todas as formalidades
legais.
fl. As contas deverão ser apresentadas em três vias, acompanhadas dos respectivos pedidos, até o terceiro dia útil de cada mês,
afim de serem li q uidadas no prazo de oito e pagas no de quinze dias.
12. Os preços oferecidos terão a duração de quatro meses, considerando-se. entretanto, prorrogados por um prazo igual e assim
sucessivamente até conclusão de exereicio, se antes de 15 dias de terminado aquele prazo não fôr•peclida alteração de preços ou ume.
lamento dê inscrição, reservando-se à administração o direito de abrir
nova concorrência:
13. Para garartia dos fornecimentos, os adjudicatários caucioa
narão dentro do prazo da 5 dias, a partir da data em que receberem AI
respectiva notificação, uma importância de 10 %, calculada sobre o
total dos fornecimentos provaveis até 50:000$000 e mais 5 % sobre
o que exceder desta importância.
14. Os fornecedores sujeitar-se-ão a todas as exigências previstas pelo C. C. O. e demais legislações vigentes, o que deverá ser
declarado no pedido de inscrição.
15. É reservado itIA•alaiatradite • direito de anular a pre.
sente concorrendo. •

k-

2.5"8 Tero.-reira

TI - Para facilidade da sua execução e respectivo contrõle, fica
e fornecimento dividido nos seguintes grupos:
Grupo I. G. 22 - 'Gêneros e dtics4
1. At21,.iir refinado, extra, quilo.
2. Açucar refinado de 1.a qualidade, quilo.
3. Arroz agulha de 1.` qualidade quilo.
4. Arroz Bleu-Rose de 1• a quilo.
5. Azeite de Oliveira, estrangeiro, lata de quilo, lata
6. Banha de porco de Porto Alegre, quilo.
7. Banha de porco de Itajai, de 1.ft quilo.
8. Bacalhau do Porto, quilo.
9. Batata ingleza nacional, branca, quilo.
10. Balata ing/eza nacional, amarlea, quilo.
11. Cangica, quilo.
1. Farinha de mandioca, fina, quilo.
13. Farinha de milho de t.,
nrinha de trigo, de 1. a qualidade,
iZ • Feijão mulatinho, espeditd, quilo.
st • Feijão prelo, especial, quilo.
E Fuba de milho, quilo.. Goiabada, quilo.
15:. Macarrão, pacotes de 1 e 5 quilos,
2' Manteiga, quilo.
2.. Nassa para sopa, branca, quilo.
fe. Massa para sopa, amarela, quilo
V Mate em folha de 1. a quilo
2- Ovos de galinha, dúzia.
2i Oueijo de minas, quilo.
Queijo parmezon, quito.
21. Sal Merido, quilo.
28. Talharim, quilo. .
29. Toucinho salgapo, quilo,
30. Vinagre, nacionv i , litro.
Grupo I. G. no - Carne,
1. Carne de porco, fresca, quilo.
2. Carne de porco, salgada, quilo.
e. Carne sêca de 1. a quilo.
Carne verde, de vaca de 1. a (lombo ou filét, aieatra, eoctão duro,
coxão mole,o ou chã de dentro, lagarto. nato ou patina e entrecosto). quilo.
5. Galinha, quilo.
G. Linguiça de carne de porco, quilo.
7. Linguiça de carne de vaca, anilo.
- 8. Mortandela, quilo.
O. Paio, quilo.
10. Visceras de bovino, quilo.
Grupo!. G. 24 1. Pão relato (15 %), quilo.
2. Pão de irigro, comum ou cilindrado (farinha de 1.1%), quilo.
,Grupo I. G. 25 - Cafi,
1. Café moido. superior, quilo.
x. Café moído, bom, quilo.
Grupo I. G. 26 - Peseado nacional
f. Pescado nacional de 1.* sem visceras e sem cabeça (garopa, badejo, robalo, linguado, misce, pescada e pescadinha), quilo.
2. Pescado nacional de 2.a sem visceras e sem cabeça . (corvina, mirava, namorado, vermelho, tainha, etc), quilo.
Grupo I. G. 27 - Frotas, verduras e temperos.
1. Alho, (Juno.
r. Bananas, cento
3. Cebolas. quilo.
4. Cebolinhas, oui1o.
5. Colorau, quilo.

Divisionário
De ordem do Sr. Presidente do Conselho de AdMinietração desta
Unidade, e de acórdo com o que preceitua o art. 52 do Código des
Contabilidade Pública, faço saber que a partir da data da publicação do presente edital no Diário Oficial, até 20 de dezembro do corrente ano, às 10 horas, acha-se aberta neste Esquadrão a inscrição
para os negociantes que desejarem concorrer ao fornecimento de
artigos de consumo habitual, abaixo relacionados.
Ok, interessados deverão requerer a sua inscrição ao presidente
do Conselho de Administração desta Unidade, juntando à. petição os
documentos abaixo, tudo do acôrdo com o aviso n. 758, de 12 de
novembro de 1937, do Sr. Ministro da Guerra.
a) aegistro de contrato social da firma individual no Departamento Nacional de Indústria e Comércio, com declaração expressa

do capital;

6) Estatutos em original ou Diário Oficial em que se achem
publicadas com aprovação e registro quando forem sociedades anônimas legalmente constituidas, de acordo com o decreto n. 434, de
4 de julho de 1890.
c) Diário Oficial com a publicação de decreto autorizando a
funcionar no País, quando se tratar ele firma estrangeira;
d) Documentos de quitação dos impostos sôbre as rendas, municipais e federais, sempre os últimos;
e) Certidão de que trata o § 1° do art. 39 do regulamento anexo
ao decreto n. 210.291, da 12 de agosto de 1931 (dois terços);
f) Declaração escrita do negociante indicando o ramo de sua
indústria ou de seu comércio, afim de ser inscrito para concorrer
nos grupos ou artigos que são de sua especialidade de indústria ou
comercial; esta declaração deverá ser provada com documentos próprios, além da licença da Prefeitura, de negociante em grande escala. Cabe ao Conselho de Administração o direito de verificar
*-loco em qualquer tempo se o negociante possue em seu armanem, e depósito e na proporção das responsabilidades que tiver que
assumir se lhe for adjudicado o fornecimento de alguns artigos que
constarem de sua declaração;
g) Certidão e guia de sêlo da Alfândega provando que é importador em grande escala, quando se tratar de artigos. de procedência
estrangeira;
• h) Certidão provando que cumpriu fielmente o último contrato,
ajuste ou acórdo celebrado com o govêrno.
Os documentos acima deverão ser sempre em original, ou certidão, legais e constarão discriminadamente no pedido de inscrição
doe interessados. Os documentos relativos aos impostos federais e
municipais, prevalecerão até um mês depois da data legal para sua
renovação e o insceito que não apresentar nesse peazo os novos documentos serão excluidos e não poderão tomar parte na concorrência

sem que os legalise.
Os interessados deverão caucionar na tesouraria desta Unidade,

as importâncias abaixo discriminadas para cada grupo, como gae

rantia do fornecimento. Poderão levantar as suas cauções por grupos
depois de terminadas as obrigações decorrentes dos pedidos de inserkie e propostas de fornecimentos que forem apresentadas ao
Conselho de Administração.

M propostas apresentadas nas condições acima, serão abertas lia
15 horas do dia 20, também do mês de dezembro, em sessão especial
do Conselho de Administração desta Unidade. em presença dos proponentes ou seus representantes que desejarem assistir, as quaia
serão rubricadas não só pelos membros do conselho, mas também
pelos proponentes que estiverem presentes.
Os artigos serão sempre adjudicados aos proponentes cujos preços
foram mais baratos, nas mesmas condições de qualidade. Em abso-

luta igualdade de preços entre duas firmas ou mais, será procedida

uma nova concorrência
corrêna entre elas, versando sempre o maior abatimento feito sobre os preços empatados. Se, porém, nenhum dos
proponentes quizer fazer abatimento, o desempate seri feito por

Os proponentes cujos preços forem preferidos, ficam obrigados

a entregar os artigos pedidos de acOrdo com as amostras existente*

no A/moxarifado da Unidade, especificados nesta repartição.
As despesas de transportes dos artigos pedidos correrão sempre
por conta dos respectivos fornecedores. Em caso algum o fornecedor
contemplado poderá deixar de atender aos pedidos que lhe foreni
feitos, sob pena de acarretar com a diferença de preços verificada

2. Enxugador de borracha, um.

Quartel em São Paulo, 7 de dezembro de .ien.

Quarto Esquadrão do Segundo Regimento de Cavalaria

Nenhuma proposta poderá conter rasuras ou emendas, nem tão
pouco oferecer vantagens não previstas neste edital. Também não
serão aceitas as que foram consideradas excessivas em relação aos
preços correntes no comércio. Por outra parte fica estabelecido que
esta concorrência poderá ser anulada, total ou parcialmente desde
que acarrete prejuizo para o Estado.

7. Laranjas. cento.
Z. Louro, quilo.
9. Legumes sortidos. quilo.
40. Tomate, quilo.
41. Verduras, sortidas, quilo.
Grupo !. G. 31 - Material de litapea"
• Desinfetantes líquidos, em lata, litro.

pennitz, 2. 0 tenente aslognistrage, secretário.

um

sorteio.

4. Caminho, quilo.

3. Inseticida em liquido, litro.
4. Palitos, caixa.
5. Pó de tijolos, quilo.
e. Po lassa, quilo.
7. Sabão em solido. quilo.
9. Soda cáusCea em lata dê quile, late
:0. Tijolo para arear, um.
./1. Vassoura de piassava, uma.
ft2. Vassourinhas de piassava, tiMa
Combustivel
. Grupo I. G.
1. Oleo combustível. quite.

Dezembro de
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na aquisição direta no comércio, além disso anulados os pedidos
respectivos empenhos feitos anteriormente em seu nome.
Os fornecedores ficam obrigados a retirar do Esquadrão, os ar.
tigos recusados pela comissão de recebimento, dentro do prazo de (3
dias, contados da data da notificação. Findo esse prazo, sem que
tenham sido retirados, os artigos recusados, terão destino que fon

Jorge Novaes

julgado .necessário.
As propostax dogerile mencionar -as tarecos em algarismos
por extenso.

flflflTfl Cle 1(1 NT, (S nerfi n 1)
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As contas referentes aos artigos fornecidos deverão ser extrai3 vias e seladas conformo a lei de selos em vigor. O pagamento das mesmas será feito na tesouraria deeta Unidade, logo após
o preenchimento das formalidades regulamentares.
Os artigos deverão dar entrada neste Esquadrão no prazo estipulado no respectivo pedido, sendo aplicada para os faltosos' uma
multa de 10 %, sôbre o montante do pedido em apreço, que reverterá em benefício do Estado.
O Govêrno não se responsabiliza pelos fornecimentos feitos
mediante pedidos que não se revistam de todas as formalidades legais.
As contas deverão ser apresentadas em três vias, acompanhadas
dos respectivos pedidos, até o terceiro dia util de cada mês, afim de
serem liquidados no prazo de oito e pagas no de quinze dias.
São os seguintes os grupos, nos quais se acham enquadrados
os artigos de consumo habitual de que trata a presente concortia em

peee9

C - Apresentação das propostas.
1. As propostas poderão ser entregues até a hora da concorrência, desde que o interessado tenha requerido em tempo. As propostas enviadas pelo correio deverão dar entrada na unidade até ha
8 horas do dia 26, com a assinatura reconhecida do proponente. Deverão ser colocadas em sobre-cartas não transparentes, devidamente
lacradas, tendo por fora as seguintes inscrições:
a) endereço do Grupo;
b) nome da firma concorrente;
c) artigos ou grupos de material a que se refere a proposta

D - Cauções.
1. O adjucatário caucionará no 4.0

G. A. Dorso a quantia de
200000, por grupo de material a que fôr adjudicado e na parte referente ao aprovisionamento, 200$000 para o grupo de frutas e legumes, e 500000 para os grupos de generos, carne verde e pão.
etincia.
2. O concorrente a que :tr adjudicado qualquer artigo e que
não apresentar a caução, não será aceito.
Grupo I - Artigos de expediente e material de desenho.
Grupo II - Material de limpeza.
E - Prazo de entrega.
Grupo III - Material de instrução e esportes.
1.
Os
adjudicados terão o prazo máximo de 48 horas para a ia.
Grupo IV - Máquinas, utensílios, etc.
trega dos pedidos, a partir da data que os receber.
- Remonte de calçado e roupa de cama.
G ri i po
Grupo VI - Aparelhos de iluminação, etc.
2. Os artigos que não satisfizerem as condições de aquisição
Grupo VII - Material para conserto e conservação de viaturas e forem recusados, deverão ser substituidos pelo fornecedor no preso
em geral.
máximo de 10 dias, o retirados da unidade no prazo máximo de
Grupo VIII - Material para conserto e conservação do móveis dois dias.
e utensílios.
F - Multas.
Grupo IX - Combustível e lubrificente.
1. Os adjudicados que sem motivo de força maior deixarem de
Grupo X - Reparação de baias, ferragens e limpeza de • anientregar os pedidos dentro do prazo máximo, sofrerão multes de
mais.
10 %, do valor do pedido.
„.•
Grupo XI-- Medicamentos e material de penso.
G - Disposições diversas .
Grupo XII - Ferramentas, etc.
Grupo XIII - Equipamento e arreiamento (conservação e re1. Todas as questões relativas a cauções, quantidades, pedidos,
paração).
prazos, entregas multes, etc., deverão ser tratados entre os adjuGrupo XIV - Forragens, etc.
dicados e a unidade.
Gru o XV - Diversos artigos.
2. Os ',Meles de cancelamento ou alteração de preços dós arJorge .Novees tigos a que se refere esta concorrência, deverão ser dirigidos ao
Quartel em São Paulo, 7 de dezembro de i938.
-Sr. presidente do C. A..
Bannitz, 2' tenente de Administração Secietálio.
.
• • eselaiveimenlos que necessitarem os interessades,
3; Quaisquer
serão dados pelo setic•ládo do Grupo, nos dias úteis das 14 --às là
Quarto Grupo de Artilharia de 13(Srso
tioras.
Fazem parte do presente edital os seguintes grupos:
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Grupo I G. - 11
Transcrição conforme relação anexa.
Grupo I G. -- 13 - Transcrição conforme relação anexa.
Grupo I -- 22 - Transcrição conforme relação anexa.
1. De ordem do Sr. tenente-coronel presidente do Conselho de
Grupo I G. - 23 - Transcrição e:informe relação anexa.
Administração do 4° Grupo de Artilharia de Dorso, faço públiee,
Grupo I G. - 21 - Transcrição conforme relação anexa.
para conhecimento dos interessados, u de acôrdo com os artigos
Grupo I G. - 25 - ranscrição conforme relação anexe.
A
2°
do
Regulamento
deste
código,
realizar-:?-á
52 do C. C. U. o 738,
Grupo 1 G. - 27 - Transcrição conforme relação anexa.
neste Grupo, no dia 26 de -dezembro do corrente ano, às 8 horas, a
Quartel n Parada General Seternbrino de Carvalho, em .8 de desemestre
do
ano
de
1939,
dos
concorrência administrei i a para o 1
artigos a serem foreecittos a esta unidade, e que constam dos grupos zembro de 19e8. - Orlando Medeiros, cop. ajuelante
do presente edital.
Grupo I. G. - 11
A - Idoneidade dos concorrentes.
1. Fita do aço de 0m,005 x 0m,016 (518"), sigmoide, ou marca
1. Os concorrentes deverão apresentar os seguintes documentos
similar, quilo.
para provar a sua idoneidade:
P
1. Grampo de ferro galvanizado de 0m,002 de diametro, por
a). Registra do contrato social ou da firma individual no De0m,017 de largura (518'), quilo.
partamento Nac onal de Indústria e Comércio, com declaração exe
P 1. Prego de 12 x 12, quilo.
pressa do capital;
b) quitação dos impostos sobre a renda, municipais e federais, P 2. Prego do 14 x 18, quilo.
sempre os últimos;
3. Prego do 16 x 24, quilo.
c) certidão de que trata o e 1°, do artigo 33, do Regulamento P 4. Prego de 16 x 30, quilo
anexo ao decreto n. 21.291. de 12 de agosto de 1931 (dois tèreos);
5. Prego de 18 x 30, quilo.
dl declaração escrita do negociante, indicando o remo de tite P 6. Prego de 19 x 36, quilo.
Indústria ou comércio, afim de ser inscrito para concorrer nos geupos P 7. Prego de 20 x 24, quilo.
ou artigos de sua especialidade industrial ou comercial. Esta decla- P 8. Prego de 21 x 42,
ração deverá ser provada com documentos próprios, além da licença P 9. Pincel de pêlo animai de 0m,10, um,
da Prefeitura. Cabe à unidade interessada o direito de verificar P 10. Papel para embrulho de 0m,15 de espessura por lm.25 de
lar,
"in-loco", e em qualquer tempo, se o negociante possue em seu argura, de 105 gramas por metro quadrado, quilo.
mazem ou depósito e nas proporções das responsabilidades que assu- T 1. Táboa
de
pinho
de
segunda,
de
0m,024
x
0m,22,
metro.
mirá, artigos do gênero que constam da sua declaração, si lhe fôr T 2. Tátioa de pinho de segunda, de Om.016 x Om.20, metro.
•
•
adjudicado;
T 3.
de pinho de segunda, de 0m,016 x 0111,22, metro.
e) os documentos acima deverão ser sempre em original ou em T 4. 'reboa
Táboa de pinho de segunda, de 0m,012 x 0m,22, metro.
certidões legais;
preta para marcar caixão, litro.
() os pedidos de inscrição, deverão ser bein claros, declarando o T 5. 1. Tinta
Alcool de 42°, litro.
peticionário, discriminadamente, os documentos que apresenta;
2. Algodão para lustro, quilo,
g) os documentos relativos aos impostos federais e municipais
3. Arame n. 17, quilo.
prevalecerão até um mês depois da data legal para a .sua renovação.
4. Anilina para alcool, quilo.
, e o inscrito que não apresentar, dentro desse tempo, os noves da;
5. Breu, quilo.
• eumentos será excluído e não poderá, sem que os legalize, tomar
6. Broca para máquina de furar madeira com 0m,805 z 0m,025r
parte na concorrência;
uma.
h) o Conselho de Administração julgará a idoneidade dos coa7. Cola para madeira, quilo.
• eorrerites até o dia 24 de dezembro vindouro, às 14 horas.
8. Cola fria, quilo.
B - Inseriçãó.
9. Correia sem fim, com 4" e 4 dobras, metro.
10. Dobradiça de ferro de 1" a 3", uma.
• • ' 1. As inscrições serão feitas mediante requerimento dirigido ao
11. Dobradiça de latão, de 1" a`3". uma
Sr. presidente do C. A., acompanhado de todos os documentos no12. Extrato ge nogueira, litro,
z, •easários para provar a Idoneidade dos ,conçorrentes.
..41",, •
p
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13. Fechadura do imbutir de 0m,025 a 0m,035 de bóca, pme."
14. Fechadura de 5" para porta, uma.
15. Ferrolho para porta e janela de 4" a 12", uni.
16. Fechadura para porta de correr com 0m,03 de boca. uma.
17. Fecho pequeno para armário, um.
18. .Fecho de embutir para armário, um
19. Fechadura de pregar á face, uma.

.Unzernbro fie 1938

1!. II. Ilhós para bomxquim preto Xcadernci 'de encargos n. 41) ., mflheiro.
12. Ilhós para borzeguim de campanha (caderno de encargos número 42), milheiro.
1. Linha preta Finlayson n. 50, ou marca similar, em carretel
de 50 gramas, um.
• 2. Linha marrou Finlayson n. 50, ou marca similar, em carre20. (jorna laca, quilo.
tel de 50 gramas, um.
21. Lima triangular de 3" a 12", uma.
j) I. Polvilho (caderno de encargos n. 112), quilo.
22. Lima chata, com canto chato de 12", uma. .
P 2. Pasta marrou para polir calçado, em lata de 200 gramas, uma.
23. Lima triangular de canto vivo de 4" a 6". uma.
P 3. Pasta marron para polir calçado em lata de 250 gramas, uma.
24. Prego sem cabeça de 12 x 12, quilo,
P 4. Pasta marron para polir calçado, em lata de um quilo, um.
25. Prego sem cabeça de 5 x 5, quilo.
P 5. Pasta preta, para polir calçado, em lata de 200 gramas, uma
26. Prego sem cabeça de 6 x 6, quilo.
P d. Pasta preta para polir calçado, em lata de 250 gramas, uma.
27. Prego sem cabeça de 8 x 8, quilo.
P, 7. Pasta preta, para polir calçado, em lata de um quilo, uma.
28. Prego sem cabeça de 10 x 10, quilo.
J» 8. Preparado de céra preta, para tingir sola, lata de um quilo,
29. Prego sem cabeça de 18 x 24. quilo.
uma.
30. Prego com cabeça de 15 x 18, quilo.
.43 9. Preparado de eéra marrou, para tingir sola, lata de um quilo,
31. Prego com cabeça de 18 x 36, quilo.
uma.
32. Prego com cabeça.fle 15 x 15, quilo.
P10. Parafina sólida, quilo, quilo.
33. Pincel de pêlo, ns. 6 a 12, um.
E 1. Sola cilindrada de 0,003, metro quadrado, metro ouadrado.
34. Pedra de esmeril de 4" a 8", uma.
E 2. Sola celindrada de 0m,0035, metro quadrado.
35. Rebolo de pedra de Oiai,40, um.
S 3. Sola celindrada de 0m,004, metro tina/irado.
36. Parafuso com porca e arruela de 75 x 5, um.
fr 1. Taxa de salto n. 10, quilo.
37. Parafuso com porca e arruela de 90 x 7, um.
ff' 2. Taxa de salto n. 11, quilo.
38. Parafuso com porca e arruela de 4" a 6", um,
Tr 3. Taxa de salto n. 13, quilo.
39. Parafuso . de fenda de 1" a 3", um.
fr 4. Taxa de salto n. 14, quilo.
40. Serra de fita de 114" a 1-2", uma.
ri' 5. Taxa para chuliar n. O, quilo.
: 111 6. Taxa para chuliar n. 1, quilo.
Madeiras:
ri' 7. Taxa para chuliar n. 1 112, quik,
1. Caibro de peroba rosa de 4m,00 x 0m,07 x 0m,07, unt,
T 8. Taxa para chuliar n. 2, quilo.
Caibro
de
peroba
rosa
de
4,00
x
0m,08
x
0m,06,
2.
um.,
a 9. Taxa para chuliar n. 2 112, quilo.
3. Caibro de peroba rosa de 2m,50 x 0m,06 x 0m,06, um.
. y 1. Vaqueta ao tanino, cor natural, de 0m,0017 a Oro,002, metro
4. Caibro de peroba rosa de 4m,50 x 0m,07 x 0m,05, um.
quadrado.
5. Caibro de peroba rosa de 4m,00 x 0m,10 x 0m,10, um.
2. Vaqueta cromada de 0m,0013 a 0m,0016, metro quadrado.
•y
6. Caibro de guarantan de 4m,00 x 0m,035 x Ona,035, uni.
Grupo 1. G. — 22
7. Caibro de açoita-cavalo de 0m,040 x 0m,040, um.
8. Fdlha de imbilia de 0m,002, metro quadrado, um.
A 4. (PR) Açúcar refinado de i a qualidade, quilo
9. Folha de cedro de Orn,002, metro quadrado, um.
'A C. (P11) .Arroz agulha de 1 11, quilo.
10. Guajuvira de . 0m,030 x Ona,040, metro.
MI. (PR). Arroz Blue-Rose de 4*, quilo.
11. Guajuvira de 0m,040 x 0m,040, metro.
A.14. (PR) Arroz japonês de 1 11, quilo.
12. Prancha de peroba rosa de 4m,00 x 0m,30 x 0m,07, umg.
A22. Azeite de oliveira estrangeiro, lata, quilo.
13. Prancha de cedro de 4m,00 x 0m,30 x 0m,07, uma
B á. Banha de porco de l*, quilo.
14. Prancha de cedro de 4m,00 x 0m,40 i 0m,07, uma.
Bi5. Bananada, quilo.
15. Prancha de imbeia de 4m,00 x 0m,40 x Oin,07, uma.
B17. Batatas inglésas nacional (branca), quilo.
16. Prancha de pinho do Paraná, de 4m,00 x 0m,30 x 0m,05, ‘1122. B18. Batatas inglèsas nacional (amarela), quilo.
-17. Prancha de imbúia de 4m,00 x 0m,40 x Oin,05, umn
F 3. Farinha de mandioca especial,
18. Prancha de canela de 4m,00 x 0m,40 x 0m,07, uma.
F 4. Farinha de mandioca fina, quilo.
19. Prancha de canela de 4m,00 x 0m,40 x 0m,05, uma.
Fi4. Feijão preto especial, quilo.
20. Prancha de pinho do Paraná, de 4m,00 & 0m,300 x bom 715. Feijão preto bom, quilo.
718. Fubá de milho, quilo.
uma.
lf 5. Massa para sopa (branca), quilo.
21. Prancha de cabreuva de 4m,00 x Om,30 x Orn,050. ume.
M 6. Massa para sopa (amarela), quilo.
22. Prancha de cabreuva de 4m,00 x 0m,30 t 0rn,070, uma.
Q 1. Queijo de Minas, quilo.
23. Prancha de açoita-cavalo, de Ona,300 x 0m,040, uma.
Q 2. Queijo Parmezon( quilo.
24. Táboa de pinho do Paraná, de 4m,00 x Om,30 x 0m,025,
25. Táboa de pinho do Paraná, de 4m,30 x 0m,30 x 0m,012, urna. 3 I. Vinagre nacional, quilo.
26. Táboa de pinho do Paraná, de 4m,90 x 0m,30 x 0m,010, nom.
Grupo L. Ô.
27. Táboa de peroba rosa, de 4m,00 x Orn,40 x 0m,007, uma
a
de
4m,00
x
0m,40
x
Orn,012,
uma.
,
quilo.
Carne
seca
de
.
28. Táboa de cedro
, C 8. Carne verde de vaca (lombo, alcatra, colchão duro, "colchão mole
29. Táboa de cedro de 4m,00 x 0m,40 x 0m,025, uma.
ou chã de dentro, lagarto, pato ou patinho, entrecosto, pit,
30. Táboa de cedro de 4m,00 x 0m,40 x 0m,030, uma.
assem, falda e peito), quilo.
31. Táboa de cedro de 4m,00 x Ona,40 x 0m,040. uma.
32. Táboa de imbilia de 4m,00 x Orn,40 x 0m,025, uma.
3 I. lascaras de boi, quilo.
33. Táboa de imbilia de 4m,00 x 0m,40 x 0m,012. uma.
A carne verde de vaca deve ser fornecida na seguiria
x
0m,40
x
0m,025,
uma.
34. Táboa de canela de 4m,00
porporção: 50% de primeira • 50% de segunda, Com 25%
35. Táboa de canela de 4m,00 x 0m,400 x 0m,012, uma.
no máximo de osso.
36. Táboa de eabreuva, de 4m,00 x Orn,400 x 0m,012, uma.
37. Táboa de cabreuva de 4m,00 x 0m,400 x 0m,025, uma.
Grupo I. G.
38. Táboa de cabreuva de 4m,00 x 0m,400 x Orn,030, uma.
A 1. Abacate, um.
39. Toras de faveiro desfiado em táboas de 0m,025 x 00,036, A10. Abóbora madura, quilo.
uma.
A 7. Aipim (mandioca), quilo
A11. Alhos, quilo.
A 1 Alcool de 36°, litro.
B I. Bananas de 1*, cento
A 2. Algodão para forro (caderno de encargo), metro.
B 1. Breu, quilo.
C 4. Cará, quilo.
C 1. Cara Brasil ou marca similar, preta, para lustrar sola, Mil pas- C 5. Cebolas, quilo.
Cl 7. Cenouras, quilo.
tilhas de 7 gramas, uma.
E 4. Extrato de tomate, enaika
C 2. Céra Brasil, ou marca similar, marrou, para lustrar sol,
1 1. Inhame, quilo.
pastilhas de 7 gramas, uma.
L 1. Limas, cento.
C 3. Cera virgem (caderno de encargos, n. 116), grama.
L 2. Laranjas, cento
C 4. Cora de porco para colocar no fio, grama.
M 9. Mamão, quilo.
C 5. Cordão preto para borzeguim (cadernos de encargos n. 11); M
6. Melancia, quilo.
par, par.
R 2. Repolho, quilo.
C 7. Cravo de ferro galvanizado para salto, de 0,028, quilo.
C P. Cravo de ferro galvanizado para capa de salto, de 0,00147 de dia- T 2. Tomate, quilo.
3 I. Vagens, quilo.
metro, quilo.
Grupo I. G. — 24
C 9. Carda de ferro galvanizado para salto (caderno de encargos,
ri. 42), quilo.
P 7. Pão de trigo, comum, farinha de ia qualidade, quilo.
CIO. Carda de ferro galvanizado p:Ira pkinla do pé (caderno ,k enO pão deve ser fornecido em plica do 100 gramai.'
cargos n. 42), quilo.
Grupo 1. G. 25
C13. Cola "Nuline" ou marca similar {firo.
017. Cafe moido, superior, quilo.
Ir 1. Fio de sapateiro D. 5 (caderno d e encargos n. 00), quilo.
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XII — Não serão tomados em considetação os preços que eicederem cie 10% às cotações da praça, não cabendo ao proponente nenhum direito de reclamação ou apelação.

HOSPITAL DE CONVALESCENTES DE CAMPO BELO
CONCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA PIIRMANENTS

De ordem do senhor presidente do Conselho de Administração
deste Hospital e de acordo com o art. 52 da G.C.P.U. e autorização
do senhbr ministro da Guerra, em aviso publicado no "Diário Oficial" de 11 do corrente, acham-se abertas a partir desta data até às
18 horas do dia 22 do corrente, as inscrições para a concorrência administrativa a realizar-se no dia 27 do ints andante, às 14 horas,
para fornecimento durante o ano de 1939, dos artigos constantes dos
grupos abaixo discriminados, consoante as normas seguintes:
I — A concorrência será presidida pelo senhor presidente do
C.A., a quem serão dirigidas as propostas em separado, para cada
grupo em três vias, sendo a primeira selada com estampilha federal
por folha ou fração de folha de 0m33 x em22 e o respectivo selo de
educação e saude, e todas com os preços por extenso e em algarismos sem emendas ou rasuras, e encerradas em envelope lacrado tendo
por fora o nome do concorrente e a declaração do seu conteudo.
II — Só poderão concorrer as firmas que se tiverem inscrito até
a data e hora acima fixada, e que tenham sido julgadas idôneas e de
existência legal, devendo, para tal fim, juntar aos seus requerimentos
de pedidos cie inscrição os seguintes documentos:
al registro do contrato social ou firma individual no Departamento Nacional do Indústria e Comércio, com a declaração expressa
do capital;
b) estatutos em original ou "Diário Oficial" em que se acham
publicados com a aprovação e registro, quando foram sociedades anônimas de acordo com o decreto n. 434, de 4/7/1890;
c) "Diário Oficial" com a publicação do decreto autorizando 4
;uncionar na República, quando se tratar de firma estrangeira;
d) estar quites com os impostos de indústria e profissão, rendas,
de consumo, Federal e municipal, relativos ao ano de 1938, último trimestre;
e) certidão de que trata o § 1 0 do art. 33 do regulamento anexo
ao decreto n. 21.291, de 12/8/1931 (2 terços);
f) declaração escrita do negociante indicando o ramo de sua indústria e comércio, afim de ser inscrito nos grupos ou artigos de sua
especialidade. Esta declaração deverá ser aprovada com documentos
próprios além da licença da Prefeitura, de negociante em grande escala. Cabe as unidades interessadas o direito de verificar, "in loco"
e em qualquer tempo se possue, o negociante, em seu armazem ou depósito e na proporção das responsabilidades que assumirá, se tirar
algum fornecimento, artigos dos gêneros que constem de sua declaração;
g) certidão e guia de selo da Alfândega provando que é impor-

tador em grande escala em se tratando em artigos de procedência es.,
trangeira;
li) haver cumprido fielmente o último contrato ou ajuste ceie-

brado com o Governo;
i) quitação de imposto de indústria e profissões produzidas por
meio do certidões negativas, fornecidas pela Diretoria de Receita do
Tesouro Nacional, de acordo com o aviso n. 708, de 10/11/1933;
j) licença do Departamento Nacional de Saude Pública, de acordo
som o art. 17 do citado regulamento, quando se tratar de fornecimento de instrumentos cirúrgicos, material sanitário, vasilhames, depósitos, medicamentos e material de pensos, drogas e artigos para
laboratórios;
k) os pedidos de inscrição deverão ser feitos com clareza, declarando o peticionário os documentos que apresenta, discriminadamente;
1) documentos provando que o artigo importado não tem similar,
na indústria nacional, quanto se tratar de casa importadora.
III — Instruindo o requerimento de inscrição, deverá ser anexado o recibo de depósito na importância de 500$000 (quinhentos mil
réis) na Tesouraria deste Hospital, de acordo com o art. 52, § 4 do
C.C.P.
IV — Ás propostas dos negociantes quando não especialistas e
bem assim aqueles oriundos de firma que apenas existam com escritórios de comisssões e consignações, não dispondo de armazem com
mercadorias, em "stock", não serão tomadas em consideração.
V — Todos os aitigos de fornecimento serão de primeira qualidade e entregues, mediante pedidos devidamente legalizados.
VI — Os artigos de modo geral estão sujeitos a exame de qualidade, verificação o quantidade, correndo Por conta do fornecedor as despesas de transporte no caso de rejeição.
- VII — Não será aceita oferta de vantagens não prevista .no
presente edital, nem o oferecimento de redução sobre o preço mais
baixo.
'VIII — A idoneidade comercial dos requerentes será julgada,
dentro de dez dias em a inscrição abeclece o §
e torna o fornecedor inscrito se,'elto ao código de contabilidade pública.
IX — O propeLente a quem couber o fornecimento não poderá eM caso algum, recusar-se a fazer o pedido, sob pena de ser
excluído o seu nome ou razão social do registro e de correr por
sua conta a diferença de preço, de aquisição em outra firma.
X — Fica res.en ado à administração o direito de anular no
bodo ou em parte a presente concorrência, quando se trata* . de ia
teresses da Fazenda Nacional.
XI — Os documentos de inscrição serão_ restituidus ao interessado logo apos do julgamento.
0

r
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XIII — Outros esclarecimentos necessários poderão ser Prestados aos interessados pelo secretário do C. A. deste Hospital, diariamente das 13 às 16 horas.
I — Grupo — Generos alimentfcios.
II — Grupo — Carnes.
III — Grupo — Pescado nacional.
IV — Grupo — Legumes e frutas.
V — Grupo — Aves e ovos.
VI — Grupo — Leite.
VII — Grupo — Forragens.
VIII — Grupo — Combustíveis e lubrificantes.
/X — Grupo — Lavagem de roupa.
X — Grupo — Limpeza, tinta, ferragens.
XI — Grupo — Artigos de eletricidade.
xn
Grupo — Madeiras.
XIII — Grupo — Colchoaria, roupa de cama e mesa.
XIV — Grupo — Material de penso.
XV — Grupo — Drogas, medicamentos, etc.
XVI — Grupo — Material de construção.
Hospital em Campo Belo, 8 de dezembro de 1938. — Ezeguie4
/Matiz Mescouto, i s tenente farmacêutico, secretário do C. A.
Instituto Militar de Biologia
CONCORRÉNCIA ADMINISTRATIVA
De ordem do Sr. coronel diretor presidente do Conselho de
Administração deste Instituto, faço público que, de acordo com o
artigo 52, C. C. P. U. e demais disposições em vigor e as contidas
no aviso n. 758, do Ministério da Guerra, publicado no D. O. de 17
de novembro de 1937, acham-se abertas as inscrições até às 12 horas
do dia 22 do corrente mês, para fornecimento, durante o período de
de janeiro a 30 de abril de 1939, dos artigos constantes dos grupos
abaixo:
1° Grupo — Química, Bacteriologia, Anatomia Patológica, Sóros
e Vacinas.
2° Grupo - Material de Laboratório e cirurgia.
Grupo -- Material de embalagem e papelaria.
C Grupo — Material de limpeza, ferragens, tintas e combus-

r

Oveis.
5. Grupo — Roupas.
6° Grupo — Animais.
7° Grupo — Forragens.
Condiçães de inscrição
I — Os candidatos deverão requerer ao

presidente do C A.
deste Instituto, até às 12 horas do dia 22 do corrente, em requerimento devidamente selado e com a declaração do ramo de sua indústria ou comércio, afim de que sejam inscritos para concorrerem
no fornecimento dos artigos dos grupos de sua especialidade comercial.
II — Deverão ainda, os senhores candidatos, observar as seguintes condições para o fornecimento:
a) As propostas deverão ser feitas para cada grupo em duas (2),
vias, em papel de 0,22 x 0,33, seguindo as designações dos artigos,
embalagem e números de ordem e discriminações de preços por extenso e por algarismo, sem rasura, as quais deverão sur entregues
devidamente seladas e lacradas, até às 10 horas do dia 28 do cor1
rente mês;
b) A falta de observância de qualquer exigência do presente
edital implica na exclusão do requerente do número dos candidatti-]
à concorrência;
c) As propostas serão abertas na presença de todos os concorrentes pelo Sr. presidente do C. A., na reunião a realizar-se às 1-1
horas do dia 28 do corrente;
d) O Conselho de Administração reserva-se o direito de adqui.
rir nos estabelecimentos federais e municipais artigos constantes dl
presente concorrência, assim que julg ar conveniente aos seus inte.
resses;
e) Os pedidos de material deverão ser satisfeitos dentro dc
pràzo de 48 horas, não sendo aceitos fornecimentos parcelados; 11
Comissão de Recebimento estipulará o prazo de entrega de artigo'
de confecção ou importação;
f) Os artigos que não satisfizerem as condições de aquisição -1
forem recusachs pela Comissão de Recebimento, deverão ser substi.
Liados pelo fornecedor, dentro do prazo de 48 horas.
e) Os- artigos lecusados deverão ser retirados do Almnxarifadi
dentro 5 (cinco) dias. contados da data em que o forneceo.r ts.nh:
sido notificado da decisão da Comissão de Recebimento: exgoladi
esse prazo, o fern(cedor pagará por dia de armazenagem cerrespon
O valor total da mercadoria recusada.
dente a 0.1%
que, sem motivo de força maior.
h) O
~provada, deixar de entregar, dentro do prazo fixado no p,eilidi!
SOD1 n,!
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os artigos nele inclufdos, pagará uma multa progressiva calcolada
da seguinte forma, sobre a importância total dos artigos não entregues:
1° - 0,3% por dia mai exceder até 15 dias de atrazo;
2" - 0,5% per dia cias) exceder do prazo precedente até 30 dias
de alrazo;
3" - Findo o prazo de 30 dias de a'razo: será o material adquirido de quem possa entrega-lo no menor prazo, correndo a diferença
de preço por conta do fort ecedor faltoso.
C. A. reserva-se o direito de anular a presente se assim
julgar conv._iniente, sem que desse ato resulte qualquer direito de
reclamação dos concorrentes;
.i) Em caso de igualdade de preço e condições entre duas ou
mais propostas será aceita a do licitante que propuser por escrito
G menor preço;
k) As cauções para garantia dos fornecimentos, serão as seguintes:
1' Grupo
1:0001000
Grupo
1:5001000
3'' Grupo
1:0001000
4°
5001000
5001000
5° Grupo •
A" Grupo
2001000
•
5001000
Grupo
I) De quaisquer outros artigos que necessite este Instituto, dentro
dos grupos mencionados que não constarem na relação anexa, serão
expedidos memoranda em envelopes fechados, pedindo preços aos fornecedores inscritos.
I. M. 13. - Alo de Janeiro, 9 de dezembro de 1938. - Voidor
Itowfucir, Correi a, r tenente, convocado, secretário do C. A.
1° GRUPO
Química, Bateriologia, Anatomia Patológica, Sdros e Vacinas
1. Acetato de arnónium p. a., cristalizado Merck, grama.
2. Acetato de chumbo Ph. A. VI, Merck, grama
Z). Acetato de bário p. a. Merck, grama.
4. Aceta'.o de potássio puris.•, Merck, grama.
5. Acetato de sódio crist., p. a. Merck, grama.
C). Acetato de urânio crist. p. a. Merck. grama.
7. Acetato de zinco p. a. Merck, grama.
8. Acetato de cobre, p. a. Merck, grama.
9. Acetona p. a. 'Merck, quilo.
10. Acetona comercial, quilo.
1 t . Acido acético anidro p. a. Merck, quilo.
12. Acido acético Glacial a 196%, Merck, quilo.
Acido benzoico p. a., Merck, grama.
1 I. Ácido arsenioso em pó, p. a., Merck, grama.
1i,. Ácido bórico crist. p. a.; Nlerck, vidro de 250,0.
le. Acido bromidrico 1,39 p. a., Merck, grama.
L. Ácido butirico normal puris., Nferck, anidro, vidro de 250.0.
1c. Ácido clorldrico 1,19 p. a., Merck, quilo.
19. Ácido clorídrico comercial, quilo.
20. Ácido crómico crist. p. a., Merck, vidro de 500.0.
21, Acido cítrico crist. p. a., Merck, vidro de 250,0.
22. Ácido fórinico 1,22-95%, Merck, vidro de 500,0.
2?. Acido fluoridrico 40%, Merck, grama.
21. Acido iódico anidro p. a., Merck, grama.
25. Ácido tático nuns. 1.21 F. A. VI., Merck, vidro de 250.0
26. Acido molibdico puris., Merck, vidro de 250.0
A. VI, Merck, quilo.
27. Acido nítrico fumegante
2S. Ácido nítrico 1.10-42° BE. p. a., Merck, quilo.
29. Ácido ósinico puro, Merck. tubo de 1.0.
30. Acido oxálico p. a., Merck, vidro de 500,0.
31. Acido fênico (fenol absoluto), Merck. vidro de 500,0.

1.

32. Ácido fosfomoltbdico crist. p. a., Merck. vidra de 500.0

3,L Ácido fosfórico anidro p. a., Merck, vidro de 500.0.
31. Acido fosfórico solução 1,70 p. a., Meeek, vidro de 500,0.
3 -). Ácido fosfotungstico, crist. p. a., Merck. grama.
36. Acido pfcrico crist. p. a., Merck, vidro de 500,0.
3- . Acido rosólico p. a., Merck, grama.
38. Acido salicflico puris. crist., Merck, F. A. yr. grama.
30. Acido pirogálico bisublimado p. a., Merck, grama.
40. Acido sucfnico p. a., Merck, grama.,
41. Ácido sufanflico crist. p. a., Merck, grama.
42. Ácido sulfosalicflico p. a., Merèk, vidro de 100.0.
45. Ácido sulfúrico 1.84 cerca de 96% p. a., Morei, quilo,
41. Ácido sulfúrico comercial, quilo.
45. Acido bitole° p. a., Merck, grama.
46. Ácido tungstico puna., Merck, grama.
47. Ácido tartárico crist. p. a., Merck, qu it e48.. Acido tricloracético P. A. VI, Merck, vidro de 250,0.
49. Ácido &leo p. a., Merck, vidro de '500.0.
50. Agua oxigenada 12 vol., Merck, vidro de 100.0.
61. Agua oxigenada 30 vol., Merck, vidro de 100,0.
52. Alcatrão da Noruega, quilo.
53. Ale001 de 40°, litro.
54. Alcool absoluto nacional, litrG.
55. Alcool absoluto p. a., Merck, quilo.
58. Álcool *milico puríssimo de Merck,

Drvembro de 1038

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

Atroo' metilico purrfssimo de Merck, quilo.
Alfa-dinitrofenol, indicados, Merck, vidro de 100,0,
Aldeido sublimado,_p. a., Merck, grama.
Alumen de amónio puro crist. Nlerck, vidro de 250,0,
Alumen férrico crist. p. a., derck, vidro de 250,0.
Alurnen de potássio crist. p. a., Merck. vidro de 500.0.
Amianto em fibras longas, Merck, grama.
Amido soluvel seco p. a., Nlerck. vidro de 250,0
Amoniaco liquido 0.925 p. a., Merck, quilo.
Aniso! Doris. Nlerck, vidro de 250,0.
Antiformina, quilo.
Anilina punis. Merck. vidro de 100,0.
Azolitimina, de Merck, vidro de 10,0.
Azul bromo timol, de Merck ou [tal, vidro de 25,0.
Azul de metileno para microscopia, Merck, vidro de 25,0.
Arabinose crist. Merck, vidro de 95,0.
Asparagina, Merck, vidro de 250,0.
Bálsamo do Canadá, vioro de 250,0.
Benjoim da Sumatra, quilo.
Benzidina puna. Merck. vidro de 250,0.
Benzina normal de Merck, quilo.
Bicarbonato de sódio puro, Merck, quilo.
Bicarbonato de potásio puro, Merck, quilo.
Bicloreto de mercúrio recris. Merck, vidro de 250,0
Bicromato de potásio p. a. Merck, vidro de 250,0.
Bisulfato de sódio crit. p. a. Merck, vidro de 250,0.
Bisulfato de potásio puna. Merck, vidro de 500,0.
Bisulfito de sódio crit. p. a. Merck, vidro de 500,0
Biodeto de mercúrio p. a. Merck, vidro de 250.0.
Brometo de potásio puris. crit. Merck, vidro de 500,o.
Brometo de sódio pur'is. Merck, vidro de 500,0. .
Bromo de Merck, empola de 25 cc.
Carbonato de amónio puna. Merck, vidro de 500.0,
Carbonato de bário puris. Merck, vidro de 250,0.
Carbonato de cálcio precitado, Merc,k, vidro de 500,0.
Carbonato de Iftio punis. Merck. vidro do 250,0.
Carbonato de magnésio p. a. Merck, vidro de 500,0.
Carbonato de níquel puris. Merck, vidro de 100,0.
Carbonato de potásio anidro p. a. Merck, vidro de 500.0.
Carbonato de potássio punis. crist. Merck, vidro de 500,0Carbonato de sódio anidro p. a. Merck, vidro de 500,0.
Carbonato de sódio crist. p. a. Merck, vidro de 500,0.
Carvão animal em pó p. a. Merck, vidro de 500,0.
Carvão vegetal p. a. Merck, quilo.
Cloreto de amónio p: a. Merck, vidro de 500,0.
Cloreto de bário crit. p. a. Merck, vidor de 250,0.
Cloreto de cálcio crist. p. a. Merck, vidro de 290,0..
104. Cloreto dè cal seco Merck, quilo.
105. Cloreto de cobalto puna. Nlerck, vidro de 250,0.
106. Cloreto de cuproso crist. p. a. Merck, vidro de 250.0.
107. Cloreto de magnésio crit. p. a. Merck, vidro de 500,0.
108. Cloreto de níquel punis. Merck, vidro de 25.0.
109. Cloreto de ouro Merck, tubo de 1.0.
110. Cloreto de pa ládio sPe0 p. a. Merck, vidro de 1.0.
1:1. Cloreto de potássio crist. p. a. Nferck, vidro oe
112. Cloreto de platina p. a. Nferck, vidro de 1,0.
113. Cloreto de sódio p. a. Merck. quilo.
114. Cloreto de urânio p. a .Nferek, vidro de 100.0.
115. Cloreto de zinco seco p. a. Merck, vidro de 500.0.
116. Cloridrato de anilina puro Merck, vidro de 100,0.
117. Clorofórmio p. a. Merck, anilo.
118. Colesterina puris. Merck. vidro de 25,0.
119. Cromai.° amarelo de potássio mis'. p. a. Merck.. vidro de 500,0.
120. Citrato de sódio puris. P m pó. Merck, vidro de 100.0.
121. Cobre metálico granulado p. a. klerck. vidro de 500,0.
129 . Cochonilha em pó, Merck, vidro de 25,0.
123. Coiódio elástico p. a. Merek, quilo.
124. Colofônia purificada, grama.
125. Crealinina puris. Merck, vidro de 50.0.

_ 126. Cristal violeta Merck, vidro de 10.0.
127. Cianureto de potássio p. a. N1erck, vidro de 250,0.
128. Cianureto de sódio p. a, Merck, vidro de 250.0.
129. Corante de Nlay Grunveald. Merck, vidros de 10.0.
130. Corante de Leischamann klerck, vidro de 100,0.
131. Corante de Ciem: de Merck, vidro de 100,0.
132. Dextrina pura de Merck. pacote de 500,0.
133. Diadermina de Merck, quilo.
131. Dulcite puris. Merck, vidro de 5,0.
135. Enxofre sublimio io Merck. pacote de quilo.
136. EoSina azulada Merke, vidro de 25.0.
137. Ensina amarelada Merke, vidro de 25.0.
138. Eter petróleo 0.600-0.630 p.a.Nlerck, quilo.
139. Eter sulfúrico 0.720 p.a. Merck, quilo.
140. . Eter comercial, litro.
141. Extrato de carne Swift nacional, póte de 1100.
142. -Ferrocianto de potássio crsit. p.a. Merck, vidro de 250,0,
143. Fluoreto de sódio puro Merck, vidro de 500,0.
144. Formol comercial, quilo.
145. Formol (formalecido 40 % Vol.), Merck. quilo.
146. Fosfato bihásico 'de amónio p.a. Merck, vidro de 500.0.
147. Fosfato monobásico de amônio p.a. Merck, vidro de 5004,
148. Fosfato bibásico de potássio p.a. Merck, vidro de 250,0.

DIÁRIO OFICIAL (Secerm 1)

Tern-feira 13
411.n

••n•nn•n•n•t MIK

419. Fosfato monobásico de potássio p.a. Merck, vidro de 250,0.
.150. Foslato do sódio p.a. Merck, vidro de 100,0.
151. Fosfat6 monobásico de sódio p.a. Merck, vidro de 100,0...
152. Fosfato do sódio e amónio p.a. Merck, vidro de 100,0.
453. Fosfato ácido de cálcio p.a. Merck, vidro de 100,0.
154. Fog ato tribásico de cálcio p.a. Merck, vidro de 100,0.
155. Fostungstato de sódio punis. crist. Merck, vidro de 100.0.
156. Fuchisina básica de Merck, vidro de 10,0..
157. Furforol puro d e Merck, vidro de 50,0.
458. Glicerina bidistilada 1,23 p.a. Merck, quilo.
159. Glicose punis. anidra Merck, quilo.
160. Guaiacol crist. p.a. Merck, vidro de 50,0.
161. Galatose punis. de Merck, vidro de 500,0.
162. Gelatina puris. rótulo dourado, de Merck, pacote de 500,0...
463. Geloso em pó, de Merck, pacote de 500,0.
464. Gelose branca em canudos de Merck, pacote de 500,0_.5
465. llidroquinona punis. de Merck, pacote de 25.0,0.
466. Hipolsufito de sódio para fotografia, _quilo.
467. Hidrosulfito de sódio p.a. Merck, vidro de 250,0.
168. Hiposulfito de sódio p.a. Merck, vidro de 100,0.
469. Ilipofoafito de sódicr puris. Merck, vidro de 100,0.
470. Hemateina de Merck, vidro de 5,0.
171. Hematoxilina crist. de Merck, vidro de 10,0.
472. Indigo puro de Merck (sintético), 50,0.
173. Inosita de Merck, vidro de 10,0.
174. Inulina pura de Merck, vidro de 10,0.
175. Iodeto de potássio de Merck, vidro de 100,0.
476. Iodeto de sódio punis. de Merck, vidro de 100,0.,
477. Iodureto de potássio p.a. Merck, vidro de 250,0.
178: Iodureto de zinco puro de Merck, vidro de 259,0.,
479. Iodo sublimado p.a. Merck, vidro de 250,0.
180. Lactose puris. de Merck, vidro de 250,0.
181. Lactato de =Mio p.a. Merck, vidro de 250,0.

482. Lisol (laia de quilo), quilo.
183. Levulose puris. crist. de Merck, vidro de 100,0.
184. Lanolina de Merck, pacote de 500,0.
185. Maltose pune., vidro de 250,0.
186. Manita puris. Merck, pacote de 100,6.
187. Mercúrio metálico distilado de Merck, quilo.
188. Metafenilenodiamina puris. p.a. Merck, grama.

189. Metilorange de Merck, grama.
190. Meta-nitrofenol de Merck (soluçã,o), vidro de 100,0.
191. Molibrato de sódio punis. crist. de Merck, vidro de 100,0*

192. Nitrato de bário p.a. Merck, vidro de 100,0.
193. Nitrato de potássio p.a. Merck, vidro de 250,0.
194. Nitrato de prata crist. p.a. Merck, vidro de 250,0.
195. Nitrato de sódio guris. crist. Merck, vidro de 250,0.
196. Nitrato de uránio crist. p.a. Merek, vidro de 250,0.
197. Nitrato de sódio p.a. Merck, vidro de 100,0.
198. Nitrato de potássio p.a. Merck, vidro de 100,0.
199. Nitroprussiato puris. crist. Merck, vidro de 100,0.
200. óleo do cedro para imersão de Zeiss, vidro de 10,0.

201. Óleo de cede de Merck, vidro de 250,0.
202. Orange G Merck ou Grubler, vidro de 10,0.

203.
204.
205.
206.

Orange II Merck ou Grubler, vidro de 10,0.
Orceina Merck ou Grubler, vidro de 10,0.
Oxalato de amónio p. a. Merck, vidro de 250,0.
Oxalato de sódio p. a. Merck, vidro de 500.0.

207. Oxalato de potássio p. a. Merck, vidro de 500,0.
208. óxido do zinco p. a. Merck, vidro de 500,0.

209. óxido de zinco F. A. VI Merck, vidro de 500,0.
210. Oxicianureto de mercúrio p. a. Merck, vidro de 2099.4.1
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240. Sulfato ferrieo amonlaeal crist. p. a. Merck, vidro de 250,0.
241. Sulfato ferroso amoniacal crist. p. a. Merck, vidro de 250,0.
242. Sulfito de sódio, crist. p. a. Merck, vidro de 500,0.
243. Sulfite de sódio, anidrap. a. Merck, vidro de 500,0.
244. Sulfocianeto de amónio, erist. p. a. Merck, vidro de 250,0.
245. Sulfocianeto de potássio, crist. p. a. Merck, vidro de 250,0.
246. Sulfureto de carbono p. a. Alerck, vidro de 500,0.
247. Sulfureto de ferro p. a. Merck. vidro de 500,0.

Safranina T de Merck. vidro de 25,0.
Sudan III Merck ou grubler, vidro de 10,0.
Talco de Veneza em pó de Merck, pacote de quilo.
Tartarato de sódio e potássio p. a. orlai., Merck, quilo.
Tetracloreto de carbono puris. de Merck, vidro de 100,0.
Tionina Merck, vidro de 10,0.
Tinta de Nankin segundo Burri de Merck, vidro de 250,0.
Tornesol em solução de Merck, vidro de 250.0.
Tornesol em pães de Merck, vidro de 100,0.
Telorito de potássio p. a. Merck, vidro de 100,0.
258. Tungstato de sódio p. a. Merck, vidro de 250,0.
259. Vasilina sólida Globo, quilo.
260. Vanilina Merck, vidro de 10,0.
261. Vervelho neutro Merck, vidro de 10,0.
262. Vermelho Congo, vidro de 10.0.
263, Violeta genciana B de Merck, vidro de 10,0.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.

264. Violeta de metila de Merck, vidro de 25,0.
265. Violeta dalia de Merck, vidro de 25,0.
286. Verde de iodo Merck, vidro de 10,0.
267. Verde de metila de Merck, vidro de 10,0.
268. Verde malachito de Merck, pacote de 25,0.
269. Verde luz de Merck, vidro de 10,0.
270. Xilol p. a. Merck, vidro de 500,0.
271. Xilose de Merck, vidro de 6,0.
272. Zinco em raspa p. a. Merck, vidro de 250,0.
273. Zinco granulado p. a. Merck, vidro de 250,0.
274. Zinco em pó p. a. Merck, vidro de 250,0.
II GRUPO
LABORATÓRIO . E alltUa0là

1. Agulha de Bensaúde cromada, uma.
2. Agulha de niquel de 2,5 x 6/1 0. uma.
3. Agulha de niquel de 2,5 x 8/10, uma.
4. Agulha de niquel de 3 x 10/10, uma.,
5. Agulha de niquel de 3 x 1310, uma.
6. Agulha de fiquei de 3,5 x 15/10, uma.
7. Agulha de Luer de 2 x 7/10 (platina), uma.
8. Agulha de platina Luar de 2,5 x 6/10, uma.
-9. Agulha de platina de Luer de 2,5 x 7/10, uma.
10. Agulha de platina de Luer de 3 x 8/10, unia.
11. Agulha de platina de Luer de 4 x 40/10, uma.

12. Agulha de platina original Okidure de 2 x 7/10, uma.
13. Agulha de platina original Okidure de 2,5 x 6/10. uma.

14. Agulha de platina original Okidure de 2,5 x 7/10, lima.
15. Agulha de platina original de Okidure de 3 x 8/10, una.
46. Agulha de platina original Okidure de 3,5 x 8/10, uma.
47. Agulha de platina original Okidure de 4 x 10/10, uma.
18. Alcoometro de Gay Lussac de O a 100°, um.
19. Aparelho de Godoy para sangria, completo, um.
go. Areómetro de Baumé para liquido mais pesado do que a água
UM.
Xit• Areómetro de Baumé para liquido mais leve do que a alro9.
U111.

22. Abaixador de língua, Doyen, duplo, um.
23. Alça de platina com cabo Kolle, uma.
211. Pardo Bismark de Merck, vidro de 10.0.
24. Algodão de vidro lavado em ácido p. a. Merck, quilo.
212. Parafina líquida p. a. Merck, quilo.
25. Algodão em pasta, quilo.
213. Parafina especial para médico, quilo.
26. Algodão hidrófilo, Johnson (pacote de 100,0), quilo.
214. PePtona de Chapateaut, vidro de 500,0.
27. Algodão hidrófilo nacional (pacote de 100,0), quilo.,
215. Peptona de Witte, quilo.
28. Atadura de ombreia de 5 mus., dúzia.
216. Perborato de sódio puro Merck, vidro de 250,0..
29. Atadura de cambraia de 10 ema., dúzia.
217. Permanganato de potássio eri g i. p. a. Merck, vidro de 250,0.
30. Atadura de gaze de 5 ema., dúzia.
218. Percloreto de ferro em solução p. a. Merck, vidro 1iie 2I1044,
31. Atadura de gaze de 10 CMS dúzia.
218. Peroxido de chumbo p. a. Merck, vidro de 250,0.
Balão f. chato colo curto, Schott Jena de 100 cc., dúzia.
32.
220. Persulfato de potássio p. a. Merck, vidro de 500,0.
Jena de 250 co:, dúzia.
33. Balão f. chato colo curto, SchottJena
221. Potassa cáustica em bastões p. a. Merck, quilo.
de 500 co., dúzia.
Schott
34. Balão f. chato colo curto,
222. Potassa cáustica em lentilhas, p. a. Merok, quilo.
35. Balão 1. chato colo curto, Schott Jena de 1.000 co., dúzia.
223. Piperidina punis. Merck, vidro de 100,0.
' 36. Balão 1. chato colo curto, Schott Jena de 2.000 co., dúzia.
224. Paranitrofenol indicador Merck, vidro de 100,0.
37. Balão f. chato colo curto, Schott Jena de 4.000 co., dúzia.
225. Piro-autimoniato de sódio p. a. Merck, vidro de 100,0.
•
38. Balão f. chato colo ourto, - Duran Jena de 8.000 co., dúzia.
226. Piro-antimoniato de potássio, p. a. Merck, vidro de 100,0¡
! 39. Balão 1. chato colo curto, Duna Jena de 8.000 ca., dúzia.
227. Resorcina resublimada p. a. Merck, vidro de 25,0.
; 40. Balão 1. chato colo curto, Duran Jena ou Pirex de 10.000 ob.,
228. Rafinose „punis. Merck, vidro de 5,0.
dúzia.
229. Sacarose puris. de Merck, vidro de 500,0.
rA1. Balão f. chato colo curto, Duran Jena ou Pirex do 12.000 oh..
230. Subnitrato de bismuto p. a. Merck, vidro de 250,0.,
dúzia
231. Sulfato de ambulo p. L Merck, vidro de 500,0.
42. Balão Ideldahl Schott Jena de 100 cc., dúzia.
232. Sulfato de alumínio p. a. Merck, vidro de 500.0.
'43. Balão Kjeldahl Schott Jena de 230 eo., dúzia.
233. Sulfato de cobre p. a. Merck, criai., vidro de 500,0.
dúzia.
44. Balão Kkeldahl Schott Jena de 500 cc.,
.234. Sulfato de rnagnésia p. a. Merck, quilo.
1.000 cc., dúzia.
45. Balão Ekeldahl Schott Jena de Schott
235. Sulfeto de potássio puris. Merck, vidro de h00,0.
Jena de 100 co., UM.
130. Sulfato de sódio crist. p. a. Merck, vidro de 500,0.
46. Balão Aferido rolha de esmeril, Sohott Jena
de 50 cc.. um.
rolha
de
semeril,
Aferido
Balão
137. Sulfato de sódio seco p. a. Merck, vidro de 500,0. •
47.
de
250 cc.. um.
Jena
Schott
Balão
Aferido
rolha
de
esmeril,
48.
438. Sulfato de zinco, orist. p. a. Merck, vidro de 500,0.
49. Balão Aferido rolha de esmeril, Schott Jena de 500 cc., um.
p(). Sulfato ferroso, prist. p. o. Merck, vidro de 500,0.

_
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50.
de esmeril, Schott, Jena de 1.000 cc., uni.
61. ttalão Aferido controlado e carimbado de 50 cc., um.
4t. Balão Aferido controlado e carimbado de 100 cc., um.
Bala° Aferido controlado e carimbado de 250 cc., tua
1-i. Balão Aferido controlado e carimbado de 500 cc., um.
AleHdo contruiado e carimbado de . 1.000 cc., um.
I:aião Velumélrico controlado e carimbado de 50 cc., 2 traços,
tan.
7. fla!ão Volumétrico controlado e carimbado de 100 cc., 2 traços,
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115. Densímetro de Nieumann, com termómetro para urina, um.
117. Dentímetro de, Brissen para líquidos mais pesados do que t
água, um.
117. Densímetro de 13rissen para líquidos mais leve que a água, um.
118. Dializador de Graham,- com pergaminho, de 100 mm. de diametro,'um.
119. Dializador de Gra-ham, com pergaminho, de 150 mm., de diàmelro, uni.
120. Divlizador de Graham, com pergaminho, de 250 rum. de diâmetro, um,
IS. Balão Volumétrico controlado e carimbado de 250 cc., 1 tra- 121. Dissecador de Scheibler com torneira de 10 cm. de diâmetro,
ços, um.
tini.
59. Balão Volumétrico controlado e carimbado de 500 cc., 1 tra122.Dissecactor de Sc.heihler com torneira de 15 crns. de diâmetro,
ços. tim.
um.
60. Balão Volumétrico controlado e carimbado de 1.300 cc. 1 traços.
123. Dissecador de Sheihler com torneira de 20 c,ms. de diâmetro,
um.
61. Balão Scliott Jena, de 250 cc. com estrangulamento no gargalo,
esto. e válvula de bola de vidro esmerilhada, um.
124. Diss,.eador de heibler ' com torneira de 25 uns. de diâmetro,
62. Balão idem. idem, de 500 cc., um.
ara.
03. Balão. idem, idem, de 1.000 cc., um.
de Talquist (livre), uma.
64. Barril de vidro liso, boca estreita, tampa e torneira. esmeri- 125. Escala hemoglebinimétrielt
126. Escova para • balões, urna.
lhada de 5 litros, um.
127. Esco -a para taubos de ensaio, uma.
65. Idem, idem de 10 litros, um.
66. Bico da Bunsen Merck com alavanca de regulação. torneira e 128; Escova para tubo da hernolise, uma.
129. Espátula de aço, cabo de madeira, 8 cms. de lâmina, uma.
lamparina, um.
130. Espátula de osso com cabo de 20 cms., uma.
67. Bastões de vidro neutro de 2, 6 e 8 mm. de diâmetro, quilo.
131. Espátula histelógicu, une.
68. Balança de Roberval, força até 2 quilos, corr pesos, uma.
132. Empola vid. neutro Fielax. 1 bico, fundo redondo, 2 cc. bran69. Borracha para vácuo de G mm. de diâmetro interno, metro
ca, milheiro.
70. Borracha transparente de-6 mm. de diâmetro interno, metro.
133. Empola vid. neutro Fielax, 1 bico., fundo redondo, 3 cc. bran.71. Borracha transparente de 8 mm. do-diâmetro interno, metro..
ca, palheiro.
72. Borracha Phenix de 8 mm. de diâmetro interno, metro.
134. Empola vid. neutro Fielax, 1 bico, fundo redcndo, 5 cc. bran7:1. Borracha Phenix de 10 rum., de diâmetro interno, metro.
ca, midielio..
74. Bureta de Mohr com torneira grad. .de 10 ao 0,1, tura.
135. Empola vid. neutro Fielax. 2 bicos, de 5 co. amarelas, milheiro.
75. Bureta de Mohr com torneira grad. de 25 cc. ao 0,1. uma.
136. Empoia de s:id. neutro Fielax, 2 bicos, 2 estrangulamentos de
70. Bureta de Mohr , com torneira grad. de 50 cc. To 0.1, uma
5cc., branaas. milheiro.
77. Bureta de Mohr com torneira grad. de 100 cc. ao 0.2, urna
Pr. Empola ‘le vid. neutro Fiolax. 1 bico, .fundo redondo de 10 CC.
78. Caneco de louça grad. de 250 cc., um.
brancas, milheiro.
79. Caneco de louça grad. de 500 cc., um.
1:7l8. Empola vid neutro Fiolax, 1 bico, fundo redondo 10 cc. bran80. Caneco de louça grad. de 1.000 cc., um.
cas, milheiro.
81. Caneco de louça grad. de 2.000 cc., um.
139. Estilete niquelado Colha, urn.
82. Cuba de ferro lotaçado de 0.18 x 0,24, uma.
1.10. Estilete niquelado nua . Colbi, um.
8:3. Cuba de ferro louçado de 0,30 x 0,40, uma.
- 11
Esterilizader niquelado, a gás, com bandeija de • 20 cms. de
85. Cuba de ferro louçado de 0,40 x 0,50, uma.
comprimento por 8 de altura por 8 de largura, um.
85. Cuba de ferro para ureinnetro de Ivon a wrco.io, uma.
142. Estojo • paia dissecação anatómica, niquelado, um. .
86. Cuba de vidro de 0,13 x 0.18, uma.
1 ia. Estante de madeira para 6 Babes de ensaio, urna.
87. Cuba de vidro de 0,18 x 0.24. uma.
145. E.,:ztanie de madeira para 12 tubos de ensaio, 2 filas, uma.
88. Camurça para microscópio, urra.
145. Estante de madeira para 2,i tubos de ensaio, 2 filas. uma.
to). Carvão para lâmpada encandeceote, um.
146. Espacadrapo Johnson, de 5 cms (carretel), um.
90. Caleira de ferro esmaltado, uma.
147. Esparadrapo ,Toluison. da 8 cens. (carretel , 11IP
91. Cápsula de níquel da 50 mm. de diâmetro, uma. 448. Faca para cortai vidrk. uma.
. Cápsula de níquel de 100 mm. de diâmetro, unia.•
O:l. Cápsula de porcelana Rosental. com cabo de porcelana. 70 cc., 149. Filamento para lâmpam de Med:, um.
150. De platina de 4!5, e 10 e 8;1_ (Co , grama.
tuna.
151. Flanela Para iiitzaçãm. estima.. metro.
! b 5. C5pst11:1 le porcelana Rosental. com cabo de Porc--' 9 ir. 100 cc..
152. Fcasco de \Veulf.tutoilado de 1.000 cc.. um
oina,
Frase() de Erlenroyer; &holt Jena de 3.000 cc., um.
:ipstila de porcelana Rosental, co incalio de porcelana. 226 cc., 153.
154. Fras-o, de Erl')orneyer. Schot1 Jrna de 300 cc., rlesmernada.
!+;. ilár-oln de porcelana Rosental, coir cabo de porcelana. 400 cc.,
155. Frasca ele Erlemuneyer, Pirax ou.Duran de 4 000 cc., um
urna.
de porcelana Rosental, com cabo de porcelana. 875 cc., 156. Frase .) de Erlerimeyer, Pirex ou Duran de 5.000 cc., uni.
98. cápoila de porcelena Rosental, fundo rredondo de 65 cc., uma. 157. Frasco de Erlenmeyer. Pirex de 6.000 cc., um
158. Frasco de Kitasate; &bot.!. .Ter'. a de 250 ce,
!e). Cápsula de porcelana Rosental, fundo redondo de 85 cc., uma.
159. Frasco de ..KitaSate, Seholt• Jena de 4,000. cc.. um.
11 1. Cápsula de porcelana Rosental, fundo redondo, de 120 cc. uma.
92. Capsola mie porcelana Rosental, fundo redondo, de . 150 cc., uma. 160. Frasco ' de Kistasate, Piri'x ou Duran de 5.000 cc., um.
9:1. Cápsula de porcelana, Rosental, fundo redondo- de 275 cr uma.: s61. Frascos la n.adores de Drescbsel de 500 cc., um.
til. cápsula de porcelana Rosenlal, com cabo de porcelana, NO- cc., 162. Frasco para peças anatomicas, tampa esmerilhada, de 10 por
10 nus.. um.
95. c:ipfoila de vidro Schott, Jena, fundo chato e bico de 50 mm..
163. Frar:r,r, par-a perar; anatGrnicas, farina esmerilha" de 14 per
14 CI112., um.
96. Cal)sti:o de vidro SchOtt Jena, fundo chato e bico de 100 mm.,
164. Frasco para peças anatómicas, tampa esmerilhada, de 35 por
uma.
25 eras.. um.
97. Cápsula de vidro Sehott Jena, fundo chato e bico de 150 mm..
165. Frasca hidrométrico de Boutreu e Boudet, um.
moa.
166. Frasco amarelo, corno gotas, :Muita, Th de 1. de 100 cc., um.
98. Cápsula de vidro S;...hott Jena, fundo çliato e bico de 250 moi., 167. Frasco amarelo boca carena, riesmerllhada.• ,Schatt Jena de
lura.
250 cc., um.
99. Copo de vidro graduado de 10 e 15 cc., duzia.
168. Idem, idem de 500 cc., um.
Copo
de
vidro
graduado
de
20
e
25
cc.,
(luzia..
100.
169. Idem, idem do 1.000 cc., um.
101. Copo de vidro graduado de 50 cc., (luzia.
17(1. Idem, idem de 5..000 cc.. uni.
102. Copo e vidro graduado de 100 cc., duzia.
171. Frasco branco boca estreita ri esmerilhada, Schott Jena de
103. Copo de vidro graduado de 250 cc., duzia
- 100 cc., um.
104. Copo de vidro graduado de 500 cc., duzia.
172. Frasca, idem, idem de 250 cc.,
105, Copo de vidro graduado de 1.000 cc., um.
173. Frasco, Ilicard, rolha esmeriloada, 5.000 cc.. em cor. um
100. Copo -de Griffin f. baixa GOO cc., Schott Jena. 'inf.
174. Frasco para bateria de Borrei, uni.
Copo
de
Griffin
f.
baixa,
1.000
cc.,
Schott
Jena,
um.
107.
.
Frasco para óleo de cedro, 1i1n.
108. Copo de Berzelius. Schott Jena, forma alta de 1.000 cc., um. 175.
Frasco para bálsamo do Canadá, uni.
1139. Copo de 13erzelius, Schen Jena, forma alta de 2.000 cc., um. 170.
177. Frasco para xilol e (íleo d..r cedro, um.
110. Cristalizador de vil ro de -100 rara. de diâmetro. forma alta, um. 178.
Galeria de arame de cobre para 24 tubos de ensaio, uma.
dlânietro !mana alta. uni.
2n. mm.
1H. Cristalizador
Galeria de metal para 12 tubos de hernolise, 1 fila, aste e Ae179.
diâmetro.
forma
baixa,
de
tO0
zro-).
Cristalizador
de
H2.
g;.dor, uma.
n
•
•
um.
180. Galeria, idem, idem para 24 tubos e 2 -filas, uma.•
443. Cristalizador de vidro de 250 mm. de diâmetro, forma baixa, 181.
Galeria, idem, idem para 36 tubos, e. 2 filas, uma
tini
182. Garrafa ele Boux.de 1.0.00 cc.
borracha sim;'',
U4. Dedeira
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183. Garrafa de Roux de 1.000 cc.. Pirex eu Doran, uma:.
.184. Godets de porcelana com escavação de 4 cms. de diâmetro.
•ilia.
185. Gode..a de vick-o, sortidos uma;
185. Gral de porcelana, de 250 cc., um.
186. Gral de porcelana de 500 a, uni.
187. Gral do vidro, com pilão, de 250 cc., um,
188. Gral de v:dro, com iii!rio, de 500 cc., um.
189. Orai de s idro, com pila°, de 1.000 cc., um.
190. Lactotiens etro, de Canract, para leite de mulher, . um.
191. Lac ! .odensimeiro, de Quevene, para leite de vaca, um.
192. Lamina; Ge %Icro neu t ro, braaco, não polidos, de 7 .1 x 26, cento.
193. Lamino, de vidro neutro, branco. Polidos, de 76 x 26, cento.
-194. Lantiii,das, de 22 x 22, cent.(
195. LaminuEs, de 24 x 24, cenit
196. Larnin,las. de 24 x 32 ceniú.
197. Lammulas redondas, de 25 milímetros de diametro, cento..
198. Luva d- porracha Ft:nu:, (par), um.
199. Luva do. borracha Okidure, (par), um.
200. Lapis o 'ia escrever, em vidro azai e vermelho, dúzia.
201. Micro-bureta, de 1 cc.., ao 1110C, de precisão, uma.
202. alicio-bureta, de 2 cc., ao 11100, de preciso, uma.
203. Mico-pipeta, de Weicnardt, uma.
204. alwho giratório, com assento niquelado, um.
205. Mocho giratório, com assento esmaltado, um.
206. Papel azai e vermelho, de tornesol, de Merck, caixa 10 livros,
uma.
207. Papel de filtro, Berzetius, de 7 centímetros, marcando peso das
.
cinzas (caixa com 100), caixa. _
208. Papel de filtro, MN/arre. n. 17 (pacote de 100 folhas), pacote.
209. Papel da filtro, Navarre, n. 19 (pacote de 100 folhas), pacote.
210. Papel de !iltro, Chardin, grosso, folha. cento.
211. Passe-putout, de metal, para seringa, um.
.
212. Perdias dt porca.ana, para desfibrar sangue, quilo.
213. Parolas dí vidro, para desfibrar sangue neutro, quita
214. Pinça lb dissecçã .,, de 15 centímetros . cromada, uma.
215. Pinça me:o curva, fina para íris, uma,
216. Pinça,de madeira . para turcos de ensaio, uma.
217. Pi n ça dente de rato, de 15 centímetros, cromada, uma.
218. Pinça Pean, de 14 centímetros, cromada, uma.
219. Pinça hornostatica, de 14 centímetros, uma.
220. Pina hemostatica, de Kocker, de 15 centímetros% uma
221. Pipeta de bola, vidro neutro, de 1 cc., ao 1110...mma.
222. Pipeta do bola, válro neutro, de 1 cc., ao 11100, uma.
223. Pipeta do bola, vidro neutro, de 2 cc.. ao 1110, uma.
224. Pipeta de bola, vidro neutro, de 2 cc., ao 1,100, uma.
225. Pipeta de bola, vidro neutro, de 5 cc., ao 1110, uma.
1 uma.
;.!20. Pipeta de bola, vidro neutro, do 10 cc., ao 110,
227. Pipeta do bola,. V.dro neutro, de 25 cc., ao 110, uma.
228. Pipeta de bola, vidro neutro, de 50 cc., ao 110, uma.
229. Pipeta lisa, controladas e carimbadas, de 1 cc., at, 1 100, uma.
230. Pipeta lisa, controladas e carimbadas, de 2 cc., ao 1 100, uma.
231. Pipeta l isa, controladas e carimbadas, de 5 cc., ao 110, uma.
232. Pipeta lisi, controladas e carimbadas, de 10 cc., ao 1 I10, uma.
233. Pipeta • iso, contraladas e carimbadas, de 25 cc., ao 110, uma.
234. Pipeta :isa, controladas e carimbadas de 50 cc., ao 110, uma.
235, Pipeta para hematimetro, de Thomaz Zelas, para globulos
brancos, uma.
236.Pipeta p tra hematimetro, de Tomas Zeiss, para globulos varro,
lho i, uma.
.
237. Pipeta de Kahn, vidro neutro, de 0.2 ao 111.000 co., uma.
:238. Pipeta de Kuhn, vidr, neutro, de 0.23 ao 0,0125 cc., uma.
229. Pipeta de Kahn, vidro neutra. de 0,45 ao 0,15 ce, uma.
210. Pipeta de Kalm, vidro neutro. c16 1,5 ao 0,95 co.,uma. 241 . Pliva do retri, vidro Jena, de 60 mittrnetros de diametro, unia.
242. Placa da Vetri, vidro Jena, de 1.00 m.limetros de diametro, uma.
243. Placa. d¡ Petri, vidro Jena, do 15C ni.limetros de diametro,,uma.
244. Placa rl Pt-tri, vtdro Sena, de 200 milímetros de diametro, uma.
245. Proveta grad., fo r ma alta, de 10 cc., uma.'
246. Proveto grad., fo..ma alta, de 25 cc., uma.
247. Provete ad., forma alta, do 50 cc. unia.
248. Proveta grad., forma cita, de 100 cc., uma.
:.49. Proveta ead., krma atta, de 25C ca., uma.
25.0. Provet..: giad .., folma ,,ta, de 500 ca., uma.
0. Provet ,. gund., fa..ma a ta, de 1 300 cc., unia,
201. ProN. ete grad., forma alta, de 1.000 ci., Schott Sena, uma.
262. Proveta grad.,fornia ala de 2.000 ca .., vid. Schott Jena, uma.
263. Prisma para calorímetro de Hellige (padrão), uni.
264. Prisma para colorfmetro de Hellige (vamo), um.
265. Raquialbaminímetro do Sicard, um.
266. Rolha de borracha ns. 7 o 8, urna.
267. °RIU do borracha ns. 10 e 12, uma.
268. Rolha de borracha ns. 14 e 15. Orna.
269. Rolha do borracha n. 16, uma.
270. Rotim de borracha ris. 18 e 20, urna.
271. Rolha do cortiça, sortidaí, quilo:
272. Rolha para litros, quilo.
273. Seringa Luar, núa de 2 cc., uma.
274. Seringa Luer, núa do 2 cc., urna.
275. Seringa Luar, mia do 5 cc., uma.
276. Seringa Luar, núa de 10 cc., urna.
277. Seriaga Luer, ro).a de 20 cc.. ume.
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278. t".;eringa Luar, nún do 50 cc., uma.
279. Seringa Okidure, do 2 cc., uma.
280. Seringa (Aiciure, do 3 cc., uma.
281. Seringa Okidure, de 5 cc., uma.
282.. Seringa Okidure, de 10 cc., uma
283. Serina Okir:ure, de 20 cc., uma,
Seringa Okidure, do 50 cc., Uma.
28.i. Séringr. Okidure, de 100 cc., urna.
286. Termo, lactodenstme;ro de Quevene, um.
287. Tela de amianto de 14 x 14, uma:
288. Tela do amianto de 16 x 16, uma.
289. Tesoura reta do - 15 em., cromada, uma.
290. Tesoura reta de 20 cm., cromada, urna.
291. Tesoura curva do 15 cm., cromada, uma.
292. Tesoura curvar de 20 cm., cromada, uma.
293. Termômetro para estufa do O a 66 0 , um.
294. Termômetro para estufa de O a 150°, um.
295. Termómetro para estufa de O a 200', um.
296. Terniâmetro para estufa de O a 250% um.
297. Tripe‘ça de ferro de 20 em. de alt. por 8 de diâmetro, urna. 4"...
298. Trip-..ça de ¡erro de 20 em. de alt. por 15 de diâmetro, uma
299. Tubo de Achard, um.
300. Tubo de cultura, vid. Sena, reforçado, de 16 x 16, cento.
301. Tubo de cultura, vid. Jena, reforçauo, de 18 x 18, cento.
302. Tubo de cultura, vid. Jena, reforçado, de 20 x 20, cento.
303. Tubo de cultura, vid. Sena, reforçado, de 22 x 22, cento.
304. Tubo de hemolise, de 9 x 12, cento.
305. Tubo do hemolise, de 13 x 10, cento.
306. Tubo de hemolise, de 13 x 12, cento.
307. Tubo de vidro Sena, em vara de 1,6 e 8 m/m, de diâmetro, quilo
308. Tubo para centrifugador Ecco do 15 co., reforçado e grande,
um.
309. Tubo para centrifugador Ecco de 25 cc., reforçado e grande.
um.
310. Tubo para centrifugador Ecco de 50 cc. vid. Schott Sena, graduado, um.
311. Tubo para centrifugador Ecco de 100 co., vid. Sehott Jau, graduado, um.
312. Tubo de cultura de Pasteur, um.
313. Ureometro Buriez, pé de ferro, um.
314. Ureometro de Ivon a água, original, um.
315. Ureometro de Ivon a mercúrio, original, ura.
316. Urecometro de Ruhemann, um.
317. Vaso do vidro para aparelho de Godói, um.
318. Venula com citrato de 10 cc., um.
319. Venula vasia de 10 cc., um.
320. Vela Berkfeld V, uma.
321. Vela Berkfeld N, uma.
322. vela Berkfeid W, uma.
323. Vela Chamberland F, uma
324. Vela Chamberland L 1, uma
325. Vela Chamberland L 2, uma.
326. Vela Chamberland L 3, uma.
327. Vela Chamberland L 5, uma.
328. Vela Charnberland L 7, uma.
3° oaUPO
Material de expediente • papelaria

1. Alfinetes para papeis, caixa.
2. Barbante de algodão grosso, novelo de 250,0, um.
1. Barbante de algodão ari cores diversas, novelo, um.
1. Bloco reporte sem pauta. um .
.5. Bloco reporte com pauta, um.
6. Boletins para inoculação, modelo 25, cento, cento.
7. Borracha Ruby n. 212, cairo
8. Borracha Pelikan n a, 20, caixa.
9. Borracha com escova para máquina de escrever, uma.
Buvard de madeira, uni.
11. Carimbo de borracha com uma linha, um.
12. Carimbo de borracha com dua- linhas, um
13. Carimbo de borracha • com três linhas, um,
14. Carimbo de borracha com quatro linhas, un...
15. Carimbo de borracha com cinco linhas, um.
16. Carimbo de borracha cem seis linhas, um.
17. Caderno almasso com 100 folhas, um.
18. Cartolina. folha, almaço, dupla, unia
19. Canetas de madeira, dúzia. uma.
20. Colchetes O. K. n. 0, caixa, urna.
21. Colchetes O. K. n. 1. caixa. uma.
22. Colchetes O. K. 11. 2; caixa, uma.
23. Clips n. 1, caixa, uma.
24. (l ios, n. 2, caixa, urna.
25.C.lips n. S, caixa, uma.
26. Etiquetas Dennisom, diversor tamanhos, carta uma
27. Etiquetas gomadas, Vera-Cruz, carta, uma.
28. Fita bi-color para máquina Roal, uma.
29. Fita bi-coler para máquina Remington, uma.
30. Fita bi-color para máquina Remington Portatil. nir.
31. Goma arábica, vidro de 250,0, um.
32. Grampo Universal n. S. 3, caixa, uma.
33. Grarripo Universal n. S. 4, caixa, uma.
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34. Grampo Universal n. S. 5, caixa, uma,
35. Grampo Universal n. S. 6, caixa, uma.
38. Grampo Universal n. S. 7, caixa, uma.
37. Impressos (bulas) para Saro anti-tetânico, milheiro.
38. Impressos (bulas) para Saro normal de cavalo, milheiro.
39. Impressos (bulas) para Saro anti-desintérico, milheiro.
40. Impressos (bulas) para vacina Pecepy, milheiro.
41 Implasaos (bulas) para saro padrão, milheiro. .
42. ImPa iasos (bulas) para vacina Gony, milheiro.
43. Tmpt.essos (bulas) •para vacina desintérica Coli-tifica, milheiro.
44. Impreasos (bulas) para vacina T. A. B. tipo Exército, milheiro.
45. Impre,sos (bulas) para vacina Te. T. A. B., tipo Exército, milheiro-.
46. Impressos (bulas) para vacina T. A. B. individual, milheiro.
47. Impressos (bulas) part. vacina Te. T. A. B., individual, milheiro.
48. Impressos (bulas) para vacina saro anti-gangrenoso,
49. Impressos (bulas) para vacina Antivirus, milheiro.
-PD
50. Impressos (bulas) para vacina Antigeno de Warssemari e Kahn,
milheiro.
51. T.apis tinta Apoio, dúzia dúzia.
52. Lapia Faber, a. 2, dúzia.
53. Lapis bi-cclor n. 736, dúzia.
54. Liv 3 pautado, tipo almaço com I% folhas, um.
55. Livro e(e, com 100 folhas, um.
50. Mata-borrão grosso, falha grande, uma.
57. Mata-borrão fino em tiras, uma.
58. Oleo para máquina de esarevar, vidro, um.
59. Papel Carbonc Hélios, caixa, ama.
60. Papel Carbono ilállos, folha dupla, caixa, uma.
61. Papel Carbono Hélios. duas faces, caixa, uma.
62. Papel para embrulho Tarda, cento.
03. Papel manilha, cento.
64. Papelão corrugado para embalagem, quilo.
65. Pena Malat, n. 12, caixa, uma.
66. Pena Matai, n. 10, caixa, uma.
07. Pena afalai, Perry. calma, urna.
68. Pena "Leonard", dourada, caixa. unia.
69. Pai revejo de aço, ca.xii, uma.
70 Pasta "Velox", com in(1..ei, uma
71. Pasta 'Universal", uma.
72. Régua de ehotate, com 50 canis., unia.
73. Régua de madura com friso de metal. gra ..loadii até 50 cootfienro z , moa.
74. Régua duplo contimetro. urna.
75. Rótulos para 'Controle", mill!eiro.
75. Rótulos para caixa de SUro e Vacinas, vários tipos milheiro.
77. Talão impresso, mot1410 6. com 100 folhas, um,
78. Talão impresso, modPlo 11, eorn 100 folhas. um_
79. Talão improsso, modelo 12, com 160 folhas, um.
80. 'Palão impresso, modelo 12-A. coro 100 folhas, uru.
81. `1Tal5o impresso, modelo 12. crer too folhas. um .
82. Talão impresso, modelo 14, com 100. folhas. um .
82. Talão impresso, modelo 21, com tt)0 folhas. uni.
81. Talão impresso, rnollelo 21, com 100 foi ha, um.
Tall) impresso. modelo V. com 10 ()folhas. um .
86. Talão impres .Ro. moè:clo XIV, com 100 folhas. um .
8; . Talão impresso, modelo \V, com 100 folhas, um.
88. Talão impresso, modelo XVI, com 100 folhas, um.
80. Talão impresso. modclo,XVII, com 100 folhas, ul:P•
90. Talão impresso, modelo XVIII, com 100 folhas (rosa), dM.
91. Talão impresso, 'modelo XVIII, com 100 folhas (azul), 1191.
92. Talão impresso, modelo XIX, com 100 folhas, um„
93. Talão impresso, modelo XXV, com 100 folhas, um.
94. Talão impresso, modelo XXVI, com 100 folhas, uma.
95. Tinta Nankin, vidrq pequeno, um.
96. Tinta azul 'Saidinha", vidro de 112 litro, um.
97. Tinta carmim 'Sardinha", vidro d.e 112 litro; um.
98. Tinta azul para carimbo, vidro pequeno, um.
99. Tinta carmim para carimbo, -vidro pequeno, um.
00. Tinta rema para carimbo, vidro pequeno, um..
101. Tinteiro "Paragon", para uma tinta, um.
102. Tinteiro "Paragon", para duas tintas, um.
103. Tubo especial' para imprimir empolas, tubo.

Ferragens, tintas, limpeza

e eombnstivel

1. Agua-raz "Pratt", quilo.
2. Alvaiade de zinco, quilo.
3. Azul ultramar "R. 1.1. Francês; quilO.
1. Azul da Prússia, quilo.
5. Antióxido, leta d!, 112 quilo, lata.
6. Arame de zinco para cerca. liso, quila.
7. Arame farpado, quilo.
8. Balde de zinco de 30 crus. de boca, um.
9. Balde de ágata com tampa, um.
10. Bomba jato-conWitio, para Inseticida. urna.
11. Cabo para enxada, um.
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12. Caçarola de alumínio "Extra-forte", de 15 orna. de boca, uma.
13. Caçarola de alumínio "Extra forte", de 20 ems-de boca, uma.
14. Caçarola de &minai "Extra-forte", de 25 ema. de boca,. uma.,
15. Capacho de caco, de Im,0,50, um.
16. Capacho de caco; de 0,m80 x 0,40, uni.
17. Capacho de ferre de lm,0,50, um.
18. Cano de chumbo, de 314", quilo.
19. Cano de chumbo, de 112", quilo.
20. Cano de chumbo, de I", quilo.
.
21. Cano de ferro galvanizado, de 314", quilo.
22. Cano de ferro galvanizado, de 112", quilo.
23. Cano do ferro gavalnizaclo, de I", quilo.
24. Cano de ferro galvanizado, de 2", quilo.
25. Carrinho de mão, de ferro tubulado n. 5, uni.
26. Cara para assoalho, "Parquetina", vermelha e amarela, lata.
27. Chaleira de alumínio "Extra forte", para 2 litros, uma.
28. Chaleira de alumínio "Extra forte" para 3 litros, uma.
29. Meara pequena frizo azul, com pires, dúzia.
30. Copo de vidro com frisos, sem pé, dúzia.
31. Corda da linho de 112", metro.
32. Corda de linho de I", metro.
33. Colher de metal para café, dúzia.'
34. Colher de metal para sopa, dúzia.
35. Depósito de ferro galvanizado para lixo, n. 3, uni.
36. Depósito de ferro galvanizado para lixo, n. 4, um.
3a. Depósito de ferro galvanizado para lixo, ri. 5, um.
38. Enxada marca "Jacaré" de 2,5, uma.
, uma.
39. Escova dupla para unhas
40. Escova para escovão, uma.
41. Espanador, de penas, médio, um,
42. Espanador, de penas, grande, um.
43. Espanador para teto, cabo de 2 metros, um.
44. Eamalte Chinamel (vidro de 114 de litro), vidro.
ges" para gaveta,. uma.
45. Fechadura '
46. Fechadura "Gerges" para porta, uma.
47. Fechadura "Cangas" para armário, uma.
48: Flanela para limpeza. metro.
49. Fio duplo, para instalação elétrica, metro.
5-0. Fio duplo, para instalação elétrica com isolamento de chumbo. metro.

51. Fir, duplo, para instalação elétrica com isolamento de Amianto,
5 9 . GaiiofPnol,
53. (lbs.() para massa, quilo.
54. Inseticida 'Mit", lata de quilo, lata.
55. Kaol, lata de 112 quilo, lata.
56. Quoroz .ne, litro.
57. Larnpada -Ed i son", de 5 a 50 velas. urna.
58. Lampada "1,1:difon" de 112 watt e 100 velas, uma.
59. Lampada "Edison" de 112 watt e 200 velas, uma.
CO. Lampacia "Edison" de 112 watt e 75 velas, uma.
61, Lixa de madeira folha.
Lixa de ferro, folha.
63. Lima- triangular de 6", uma .
61. Lima triangular de 8", uma.
a.a. Lima chata da 6", uma.
66. Lima chata de 8", urna.
67. Olco 'Mobilou A," galão de 10 litros, galão.
68. Oleo "Mobilou' E', galão de 10 litros, galão.
69. Óleo Mobiloil C, galão de 10 litros, galão.
70. óleo de linhaça, genumo, quilo.
71. óleo de linhaça Feve,
72. óleo fervido inglês, quilo.
73. Palha de aço, pacote.
V. Papel higiênico, pacote de 1.000 folhas, pacote.
75. Panela de alúrhinio "Extra furte" de 20 em. de bbell, uma.
76. 1,,á de ferro, com cabo, uma.
77. Pá pequena, para lixo, urna.
78. Pincel redondo n. 8, uni.
79. Pincel redondo n. 10. um.
80. Pincel redondo n. 12, um.
8f. Pincel chato ri. 10, um.
,82. Pincel chato n. 12, um
83. Pó de sapato inglês, quito..
84. Potassa comum, quilo.
85. Prego de 314", quilo.
86. Prega de 112" quilo.
87. Prego de I", quilo.
88. Prego de 2", quilo.
89. Prego de 3", guilo.
90. liado de borracha, com caba, um.
91. Saca-rolha em forma de T. niquelade, Uni..

92. Saponaceo Bon-ami, tijolo. 93 Saponaceo Radium, caixa.
94. Saponaceo Jaspeol, caixa..
95. Sabão especial, quilo.
96. Sabão virgem, quilo.

97. Sabonete em bola, um..

98. Sabonete da colônia, barra.

99. Serrote Abelha 202". uln.

100. Serrote Abelha 15'", uni.„
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101. Soda caustica "Caveira" (lata de quilo), latas,
102. Secante "Castelo", QUIIJ.
103. Torneira niquelada de 314", uma.
10-1. Torneira niquelada de 1", unia.
10:5. Tela de arame, malha le 2 mi.. metro.
106. Tela de arame, malha de 5 nom., metro.
107. Tela de arame de 2 cm., metro.
198. Terra Sienne, que;mada, quilo.
109. Torquez de 10", urna.
110. Tinta esmalte Repolim, quilo.
fil. Tinta de óleo, quilo.
112. Vassoura de piassava, 22 furos,
113. Vassaura de cabelo "Paulista". uma..
114. Vassourinha de piassava, uma.
115. Vermelho lavado. quita.
116. Verniz Carroage. quilo.
17. Verniz preto, Magic, quilo
118. Cruzvaldina, lata.

='
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1. Avental de cretone XXX, sob medida, para medico, um.
2. Avental de cretone XXX, sob medida, para sentuate, um..
3. Colcha de fustão, para solteiro, uma.
4. Fronha de cretore, de 0,70 x 0,40, uma.
5. Lençol de cretone, para solteiro, um.
d. Macacão de zuarte, Paulista, •JM
7. Toalha de rosto, felpuda, superior, uma.
GRUPO -- ANIMAIS

1. Carneiro, adulto, um.
2. Camondongo branco, •JM.
3. Coelho de mais de 1.500 gramas, um.
4. Coelha virgem, uma.
5. Cobaia, de 250 a 430 gramas, uma.
6, Rato branco, um.
GRUPO

Dezembro

ViNISTÉRIO DO TRABA g,II0, INDCSTRIA E COMÉRCIO

GRUPO . — ROUPAS

- VII
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1. Aveia com casca. quilo.
2. Capim verde, quilo.
3. Farelo, quilo.
4. Milho picado, quilo.
6.Triguilho, quilo.

MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PCRLICAS
Estrada de Ferro Central do Brasil

-- a firma Marques & Santos, estabelecida à rua Licfnio Cardoso
n. 3, nesta cidade, porém não encon;.rada messe local, por não ler in•
terposto recurso da decisão proferida no processo DNT. 20.401-31,
que lhe impoz a multa de 1008000 (cem mil . reis). prevista no
art. 31 do Regulamento aprovado pelo decreto n. 22.033, de 29-10-32,
por infração do art. 32, letras A e B do mencionado Regulamento,
dentro do prazo estabelecido no decreto n. 22.131, de 23 de novembro de 1932, fica notificada a recolher a importância correspondente
à mencionada multa na Recebedoria do Distrito Federal, mediante
guia date Departamento, no prazo de 10 dias, sob pena de ser efetuada a respectiva cobrança executiva.
Segunda Secção, 12 de dezembro de 1938. — Danilo Coita Alves
Silva, no impedimento do Sr. diretor de secção.
Departamento Nacional do Trabalho
A firma Manuel Marques, estabelecida à rua dos Arcos n. 6,
nesta cidade, porém não encontrada nesse local, por não ter interposto recurso da decisão proferida no processo DNT. 30.843-34,
que lhe impoz a multa de 1003000 (cem mil reis), prevista no artigo 31 do Regulamento aprovado pelo decreto n. 22.033, de 29-10-32,
por infração do art. 32, letra A do mencionado regulamento, dentro
do prazo estabelecido no decreto n. 22.131, de 23 de novembro de
1932, fica notificada a recolher a importância correspondente à
mencionada multa na Recebedoria do Distrito Federal, mediante
guia desta Departamento, no prazo de 10 dias, sob pena de ser efetuada a respectiva cobrança executiva.
Segunda Secção, 12 de aezembro de 1938. — Danilo Coita Alves
Sava, no impedimento do Sr. diretor de secção.

Departamento Nacional do Trabalho
A firma Manuel Amaro Soares, estabelecida à rua Senador Euzébio n. 70, nesta cidade, porém não encontrada nesse local, por não
ter interposto recurso da decisão proferida no processo DNT.
26.966-34, que lhe impoz a multa de 1003000 (cem mil réis), prevista no art. 13 do Regulamento aprovado pelo decreto n. 22.033,
de 29-8-32, por infração do art. 32, letras A e B do mencionado
regulamento, dentro do prazo estabelecido no decreto n. 22.131, de
23 de novembro de 1932, fica notificada a recolher a importância
correspondente à mencionada multa na Recebedoria do Distrito Federal, mediante guia dêste Departamento, no prazo de 10 dias, sob
pena de ser efetuada cobrança executiva.
Setinda Secção, 12 de dezembro de 1938. — Danilo Costa Alves .
da Silva, no impedimento do Sr. diretor de secção.

Departamento Nacional do Trabalho

A firma Vicente Menda di Comp., estabelecida à rua Rodrigo
De acordo com os termso da circular n. 111, de 6 de dezembro
de 1935, convido o guarda-chaves desta estrada, Manuel Francisco Silva n. 6, nesta- cidade, porém não encontrada nesse local, por não
Pereira de Rezende, a comparecer, dentro do prazo de oito aias, a Ler interposto recurso da decisão proferida no processo DNT.
contar da data da publicação do presente edital, à rua Visconde de 1.224-35, que lhe impoz a multa de 100000 (cem mil reis), orePatina n. 25, 20 andar, perante a comissão designada, afim de ver vista no art. 31 do Regulamento aprovado pelo decreto n. 22.033,
apurar, em inquerito administrativo, o motivo de sua auséncia do de 29-10-32, por infração do art. 32, letra A do referido Regulaserviço, sem causa justificada, ha mais de 30 dias, ser ouvido e, pos- mento, dentro do prazo estabelecido no decreto n. 22.131, de 23 de
teriormente, dentro do prazo de vista, apresentar defesa, tudo sob novembro de 1932, fica notificada a recolher a importância Correspendente à mencionada multa na Recebedoria do Distrito Federal, •
pena de revelia.
mediante guia deste Departamento, no prazo de 10 dias, sob pena de
Diretoria da Estrada de Ferro Central do Brasil, 8 de dezembro ser efetuada a respectiva cobrança executiva.
de 1938. — Mauro Brochado, chefe do gabinete.
Segunda Secção, 12 de dezembro de 1938. — Danilo Costa Alves •
do Silva, ao impedimento do Sr. diretor de secção.

Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos do Estado
do Rio de Janeiro

Departamento Nacional do Trabalho

A firma Rudesindo Perez Goines, estabelecida à Praça da Re-•'
pública a. 70, nesta cidade, porém não encontrada nesse local, por -0
Afim de prestar declarações em inquérito administrativo ins- não ter interposto recurso da decisão proferida no processo DNT. Ir
taiirado na I Secção da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos 2.924-35. que lhe impuz a multa de 100$000 (cem mil reis), prevista
do Estado do Rio de Janeiro, para apurar o abandono de èrnprêgo, no art. 31 do Regulamento aprovado pelo decreto n. 22.033, de
por parte da senhora aona Zandir Oliveira, agente postal de Arrozal 29-10-32, por infração do art. 32, letra B do mencionado regula- );
do Santana, neste Estado, fica a mesma convidada a comparecer mento, dentro do prazo estabelecido no decreto n. 22.131, de 23 de
perante a referida comissão de inquérito, nesta' repartição, dentro novembro de 1932, fica notificada A recolher a importância corresde prazo de oito dias, contado da data da primeira publicação.
pondente à mencionada multa na Recebedoria do Distrito Federal,
Niterói, 9 de dezembro de 1938. — João Neves de Souza Piatthi, mediante guia dèste Departamento, no prazo de 10 dias, sob pena de
oficial administrativo classe I, presidente da Comissão.
ser efetuada a respectiva cobrança executiva.
Segunda Secção, 12 de dezembro de 1938. — Danilo Costa Alves
da Silva, no impedimento do Sr. diretor de noção.

IIIINISTÉMID DA AGRICULTURA
Departamento Nacional da Produção Animal

Departamento Nacional do Trabalho

A firma Queiroz e Melo, estabelecida à rua Uranos n. 1.s91,
nesta cidade, porém não encontrada nesse local, por não ter interChama-se a atenção dos interessados para o edital de eoneor- posto recurso da decisão proferida no processo DNT. 14.384-35, que
réncia publicado no "Diário Oficial" de 19 de novembro do corrente, lhe impoz a multa de 500000 (rotinhentos mil réis), prevista no
à página 23.145/146, sobre a cons trução de um galpão destinada à art. 26 do regulamento aprovaoo
decreto n. 23.104, de 19-8-33,
lavagem de vagõe. sim Santa vares-.
por Infração 4o art. 1.°,
letra A du mencionado regula•
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mento, dentro do prazo estabelecido no decrete n. 22.134 de 23 def
novembro de 1932, fica notificada a recolher a Importância corres...
pondenta à mencionada multa na Recebedoria do Distrito Federal,
mediante guia dèste Departamento, no prazo de 10 dias, sob pena de
ter efetuada a respectiva cobrança executiva.
Segunda Secção, 12 de dezembro de 1938. - Danilo Costa Alves
da Silva, no impedimento do Sr. diretor de secção.

Departamento Nacional do Trabalho

_

A firma Manuel de Freitas, estabelecida à rua Pará n. 40, nesta
cidade, porém não encontrada nesse local, por não ter interposto
recurso da decisão proferida no processo DNT. 10.004-35, que lhe
impoz a multa de 5001000 (quinhentos mil róis), prevista no artigo
31 do Regulamento aprovado pelo decreto n. 22.033, de 29 de outubro de 1932, por infração dos arts. 1.*; e 32, letras A e B do referido
regulamento, dentro do prazo estabelecido no decreto n. 22.131, de
23 de novembro de 1932, fica notificada a recolher a importância
correspondente à mencionada multa na Recebedoria do Distrito
Federal, mediante guia dèste Departamento, no prazo de 10 dias, sob
pena de ser efetuada a respectiva cobrança executiva.
Segunda SecçfpQ, 12 de dezembro de 1938. - Danilo Costa Alues
da Silva, no impedimento do Sr. diretor de secção.
Departamento Nacional do Trabalho
SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Pelo presente edital, de ordens do Sr. diretor do Departamento
Nacional do Trabalho, cientifico ao advogado Cristiana Barsante
Santos, cujo endereço é ignorado, que o pedido relativo à situação
e aos direitos do falecido Rodolfo Pereira da Cunha (D.N.T.
17.821-38), não poderá ser atendido sinão depois de precisado mais
claramente. Em 12 de dezembro de 1938. - Antonio Bento,•inten.
dente em comissão.

(Seeção 1)1
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SOCIEDADES ANONMAS
BANCO DO BRASIL
Carteira de Redesconoe
BALANCETE EM 10 DE MEMBRO DE

Títulos redescontados .
Despesas gerais

.

.

1938

Ativo

43.957:3261800
821 :2763700

.....

144.178:6031500
Passivo

28 .809 :8978(00

Fundo de reserva . .

14.428:0211200
1.140:6841900

Banco do Brasil - C/ corrente
Redescontos .

44.178:6031600

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 1930. - Carneiro de Mendonça, diretor. - Frederico Rego Filho, contador-tesoureiro.

CARLO PARETO & COMP.
Banqueiros
Correspondentes oficiais do Banco di Napoli e do Real Tesouro Italiand
Rua 1 0 de Março n. 31
BALANCETE DO 34ÉS . DE NOVEMBRO DE 1938
Ativo
972:4211300
Letras descontadas
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
5.824:9341200
Empréstimos em contas correntes
652:8771000
Quinta Região - Distrito Federal, Rio de Janeiro e Espírito Santo Correspondentes do- Exterior .
2.823:1248500
Titulos e fundos pertencentes à firma
AUTO DE CONSTATAÇÃO DE INFRAÇÃO
Títulos em cobrança:
N. 373 - Vicente Businaro, estabelecido à rua Mayrink Veiga Da praça .
6.913:9708100
330:0548900 7.244:0258000
a. 30, 1° andar, sala 2, na c_dade Se Rio de Janeiro, tendo infringido Do exterior .
as disposições do art. 8. • do decreto n. 23.569 de 11 de dezembro
735:0003900
te 1933, conforme foi verificado pela fiscalização de..ste Conselho, Valores caucionados .
145:0003000
às quatorze horas do dia vinte e oito de outubro de 1938, estar hipotecas . .
505:3131600
aonsiruindo um prédio à rua Senador Bernardo Monteiro n. 58, sem Imóvel
239 :7998900
se achar legalenente registrado neste Conselho como preceitua o Reconstrução do imóvel •
84 :6128200
art. 8.° do citado decreto n. 23.569, fica intimado a, dentro do prazo Instalações ii, imóvel •
128 :7938200
958:5181900
de 10 (dez) dias, a contar da publicação do presente auto no "Diário Móveis e utensílios .
Oficial", fazer o registro rem temos do art. 8.°, acima citado, e
Caixa:
bem assim a fazer a defesa que tiver, sob pena de revelia. bem como
340:9863800
a efetuar, dentro do mesmo prazo acima concedido, na Te.souraria Em moeda c irrente na firma....
1.0'44:1581500
iéste Conselho, instalado no quarto andar do edifício do Ministério No Banco do Brasil
660:816$000 2.025:0611300
do Trabalho, sito à rua Aparicio Borges n. 10 (dez), das 12 às 15 Em outros bancos .
horas e aos sábados das 12 às 131/2 horas, o pagamento da multa
Diversas contas:
de 5008000 (quinhentos mil réi s ), de conformidade com o art. 38,
448:0901200
letra b do decreto acima referido e em virtude do fato supra men- Secção Bancária
2.526:7231800
cionado, sob pena de, não o fazendo, ser enviado o competente auto Secção Comercial .
de multa, independentemente de nova intimação, à autoridade judi25.355:7761200
ciária.
Rio de Janeiro, 25 de novembro de 1938. - Marcos Raz, diretor
Passivo
da Secretaria. - 1° testemunha, Brandes Lif(er. - 2' testemunha,
Capital:
(assinatura ilegível).
400:9003000
Bancário . . • • •
- 2 600:0008000 3.000:0001000
Comercial
Departamento Nacional da Indústria e Comércio
CEI.Y15-,10

Em cumprimento ao despacho exarado pelo Sr. diretor geral
no requerimento de Laboratórios Lysoform S. A. em 7 de dezembro
de 1938, certifico que foram arquivados nesta Repartição, sob o
n.
14.087, os seguintes documentos: a) certidão expedida pela Junta
ne•
Comercial do Estado de São Paulo, contendo a transcrição de todos
os documentos de sua constituição, a saber: 1° traslado da escritura
de constituição lavrada em 29 de abril de 1935, no cartório do 11°
tabelião de São Paulo; 18 traslado da escritura de retificação e ratificação da primeira, lavrada em primeiro de junho de 1935 no cartório citado; 1° traslado da escritura de aditamento lavrada em 16
de maio de 1935 no mesmo cartório; ata da assembléia geral extraordinária realizada em 21 de fevereiro de 1938. b) certidão expedida
pela mesma Junta Comercial, da reunião do conselho de administração da sociedade, que aprovou a creaçã,o de uma agência distribuidora dos produtos dos Laboratórios Lysoform S. A. no Rio de
Janeiro, c) uma procuração. Departamento Nacional da Indústria e
Comércio. Primeira Secção. Eu, Luiz Vatter Barbosa, escriturário
da classe E, passei a presente ,sertidão. Rio de Janeiro, 9 de dezembro
de 1938. - Luís Walter Barbosa, escriturário E. (Sôbre estampilhas federais no valor de 1001200). Visto. - Mario Soares Pinto,
oficial administrativo K, no impedimento do diretor da secção.
Carimbo: Departamento Nacional da indústria e Comércia.
(C -- 8.218 - 12-12-1938 - 888700)

Fundo de reserva
Depósitos:
Em cicorrentes Ouros .
Mn cloorrebles sljuros
Em cicorrentes limitadas .
A prazo fixo . .

500:0003000
3.244;7918800
388•KI33500
2.327:8858000
4.5302291000 16.491:7998300

Credores per Mui% em cobrança:
6.913:9701100
Da praça .
Do exterior ,
330:0541900 7.244:0258000
Correspondentes do exterior
Valores hipotecários .
Títulos em caução .
Fundo da amortização e reconstrução do imóvel
Amortizaç5es cl instalações e móveis e utensílios
Diversas contas:
Secção Bancária .
S0040 comercial •

1.603:9058900

145:0003000
735:0008000

97:7303000

20:6963000
183:6588300

1.833:9618700

25.355:7768200
Carie Pareto
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 1938.
Comp. - Batnlet Gili, contador.
14-12-981
(0-8.217
4374700)...
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BANCO 111AV-BELGA
Sociedade Anónima
Capital Yrs. 100.000.(,00 - Reservas Frs. 100.000.000
Sede Social - Antnerpia (Bélgica)
Sucursais:
Brasil: Cão Paulo. Rio de Janeiro, Santos e Campinas.
Argentina: Buenos Aires - Uruguai: Montevidéu.
França: Paris - Inglaterra: Londres.
30 DE Novumnao DE 1938 DAS SUCURSAIS NO BRASIL
Ativo
9.531:5318100
Letras descontadas .
Letras e efeitos a receber:
9.341:253$600
Do interior •
77.959:5838100
68.618:3298500
Do exterior . .
BALANCETE EM

k.mpréstimo em conta corrente
Valores caucionados .
Valores depositados .
Caixa Matriz, Agência s e Filiais
Correspondentes do estratweiro ,
Correspondentes do interior
Caixa:
4.854•030$404
Em moeda corrente .
7à8 2428500
.
Em cheques .
/4.882 091$10d
No Banco du Bmsil
1.023:2428500
Ern outros ba, leos .

57.569:6188341
54.427:6798039
42.931:6418140
12.911:7498113
10:4528411
541 :7948210

Diversas cont q

61.364:1098640
33'4.839:7648598
Passivo

Capital decla aio para as :sileursai 4 da Brasil..
Depóstito em conta correcto:
_
2 0.860-8E78981
Contas correi tes com juros
á.958.91:18100
tontas corr2nte , sem Firo.;
2.283-9G98100
Limitadas . . .
Depósito a prazo fixe
1 9.125:0528500

12.000:0008000

47.2r :8808631
1 7 5.318:903829 -

Títulos em vulcão e em depó ito
Caixa Matriz Agências e
Correspondentes do estrangeiro .
Correspondentes do interior .
Diversas contas .

II. II. LNDRADE
BALANCETE aos 30 DE NOVEMBRO DE

1938

Ativo
Caixa.
....
Móveis e utensílios
.......
Títulos comprados
...
Contratos de compra de títulos
Contratantes de títulos
Piestações pagas. . . .
...........
Caução de títulos
.........
Despesas gerais

2:3678100
3:0148500
8:0503100
55:8908000
31:4878000
38:8858000
15:1008000
15:6548800

Rs .

i70:448500

Passivo
Capital
c.: o n tra t o s a pagar. •
Vendas liquidadas
Vendas a prestações
Prestações recebidas
Títulos caucionados
Obrigações a pagar
Comissões obtid is

..... : .....
...........
.........
......... .
............
Rs.

2).497:6068504

224:730tkl?0

5.363:2528529
115:118n00
58589:8",38079
338.839:7648598

Rio de Janeiro, I? dn dezemtwo de 1938. - Banco Itale-Belga
S. A. - D Carlier. - 11. Battard . - Zanetti, contador.
(C-8.220 - 12-12-938 - 1288500).
ROCHA MIRANDA, FILHOS & COMP. LTDA.

22n9

10:0008000 ,r47:7658000
1:6788000
31:4878000
21 :8358000
15:1008000
42:4073000
17085r10
170:418500

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1938. - M, M. Andrade. M. S.. Torres Netto, çontador.
(C -- 8.213 -- 12-12-1938 -- 558100).
CASA BANCÁRIA SUL AMERICANA LTD &
Rua Primeiro de Marco n. 82, C andar
(Carta-patente 1.788, de s o de agõsto de 1938)
'
Rio de Jr.iHro
BALANCETE UM 30 OE NOVEMDao DE 1938
Ativo
.;tras descontadas
407:80,18150a
aixa:
Em moeda corrente.
28:8053300
413$300
Em outras espécies
No Banco do Brasil.
12:0008000
•
Em . outros Bancos
9078400
44 :8268000
Diversas rentes.

• •

30:3718500

Total do ativo

480:0023000
PriRsiw

Capiiill
1): . piisit-os em conta corrente:
Com juros
..
4..1:om aviso
Sem juros
..

A 00 :0008000
30:6218900
32:0008000
78500

62:6298100
30 DE NOVEMBRO DE 1938
Diversas contas
17:023600
Ativo
Total do passivo.
Letras a Receber
1.385:3898300
480 :0026400
Títulos e fundos pertencentes à firma
556:9768600
C. de Miranda, diretor-tesoureiro.
Valores depositados
32.369:1718300
(C -- 8.216 -- 12-12-1938 -- 738400).
Empréstimos em ClCorrente
597:8118400
Hipotecas
1.322:3518000
Caixa: em cofre e em Bancos
FRAGA, IRMILO & COMP.
12:0928000
Valores em Liquidação
Imóveis
12.262:8978200
Secção Bancária
1.124:8158200
Diversas Contas
BALANCETE EM 30 DE Nommxao DE 1938
49.631:5048000
Ativo
BALANCETE EM

Passivo

Capital
Secção Bancária
Fundo de reserva
Depósitos em ClCorrente com juros
Depósitos em CICorrente sem juros
Títulos em caução e em depósito
Cobranças: Conta de terceiros
Lucros e Perdas
Dividendo .
Diversas Contas

9.500:0008000
500:0008000

10.000:0008000

1.400:6298000
586:4213950
3.583:8498300
Passivo
32.369:1718300
Capital
-444:1508950 Juros e Descontos
-Letras a Pagar
1.247:2818500 Conta de Suprimentos (Caixa Matriz)
49.631:5048000

Ale de Janeiro, 12 de dezembro de 1938. - Renato Rocha Miranda,
RedlIna
Raul da Silva, contador.
(C. 8.221 - 12-12-1938 - 64300.),

•

Depósitos sem juros
Letras a Receber
Despesas Gerais
Cnnta g Correntes
.

can

50:008000
10:0008000
4238400
290:6158200
351:0388600

c

50:0008000
9198800
150:0008000
150:1188800

351:9388600
Rio de Janeiro, I? de dezembro de 1938. - polwa, jrnajo
Lissite_da. - Antonio Rosa de Carvalho, contador.
(C. 8.222 - 12-12- .038 - 458900.), •

MAMO riFICTAT, .(S p ee'Ro TY
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BANCO DO BRASIL

BALANCETE EM 30 DE NOVEMBRO DE 1938

Débito

716.301:1313200
Te s ouro Nacional - Contas de arrecadação
16i.914:9792600
Tesouro Nacional - Conta compra de ouro ....
.
1.325.163:179$800
Lei-as descontadas
Empréstimos em conta cor. 489 .817 :430900
rente
17.359 :687,600 2.832.340 :3042300
.
Letras a receber .
Eftitos a receber de c/ alheia:
Do exlerior . . . ......
.
Do interior .

359.138:741$400
482.703:562$000

841.842 :246$100

525.087:333$720
Ciabrança nas Estados . ••'
24.302 :6303500
Vslores em liquidação . •
1.309.829:612$100
Vetores caucionados . .
159.731 :385$100
..
II:potec,as
... 3.040.759 :148$200
Valores depositados .
2.494.517 :9783000
Ac e ncias e filiais no interior
417.2e9:6292800
Correspondentes no exterior .
2.719:067$800
Currespondentes no interior .
172.250:136$800
Títu'.os e fundos pertencentes ao banco
18.721 :75e$900
Imeveis
3.991:132$800
Móveis e utensílios . .
lesouro Nacional - C/ responsabilidade (Convé253.153:565;100
nios no exterior) .
976.976:792$520
..
Diversas contas . . .
Titules ouro depositados no exterior, no Valor
nominal de £ 2.4341.812-3-6, pela última co81.964:4662300
tação £ 1.024.805-16-7 a 3 d.
640.016:0082200
Caixa, em moeda corrente .
14.672.699:335$940
Crédito
100.000:0004000
Capital
262.549:3292700
Fundo de reserva . .
Depósitos:
Em contas correntes; com
1.901.352:6142300
juros ....
Em contas correntes li258.598:395;200
mitadas . . .
Em contas correntes sem
1.4432.495:0682200
juros
• •
233.190:9181400
Em contas a prazo fixo
Em contas de aviso pré111.567:4441100
vio
Em contas de compensa316.636:2275200
çao de cheques .
Em garantia de acidentes
no trabalho - De200:0003000 4.284.040:0673400'
ereto n. 24.637 ...

't ft ti /o s em caução e em depósito

Ouro depositado pelo Tesouro Nacional
29.725.957.626 grs. de ouro fino
ARA nc.as e filiais no interior
Correspondentes no exterior . •.Correspondentes no interior . .
Pssmissuirias a pagar no exterior
s Saques a pagar . . .
D , posi fanfes de efeitos para cobrança
Dividendos
s. Diversas contes .

Dezembro de 1938

teria e do parecer d3 conselho fiscal, proceder à eleição de diretores para OS cargos que vagarem nesta aseembléia e escolher os
membros do conselho fiscal, podendo haver reeleição de uns e •de
outros. O acionista Sr. Courtney Shaw propôs que fôsse dispensada a leitura do relatório e do balanço acima, como do parecer do
conselho fiscal, visto já serem do conhecimento de todos os p
sentes e terem sido publicados no Diário Oficial de 12 do cormile.
Sendo esta proposta submetida à assembléia, foi por todos aceita.
O Sr. presidente. então, declarou que estavam em discussão o ,e!etário e as contas da diretoria e o parecer do conselho fiscal. NInguem pedinch a palavra, declarou que ia submeter a votos a sua
a p rovação, o que, feito, resultou na aprovação unânime dos mesmos,
tendo se abstido de votar os acionistas Nican r Franco e Charles
Cerda Richardson, visto exercerem cargos da diretoria. Em seauida,
declarou o Sr. presidente que, nos termos do art:gs 12 dos estatutos, expirava com a presente assembléia o mandato dele próprio e
dos diretores 11. Jephcott, Alce Nathan e C. J. Richardson, pelo
que pedia a todos que preparassem as suas cédulas para se preceder à eleição dos novos diretores. Mandando em seguida recolhê-las, verific )u-se terem sido imaniniemente reeleitos os disetores acima citados. Em continuação, declarou o Sr. presidente oue
a assembléia devia passar à eleição dos novos membros e suplentes
do conselho fiscal, de vez que o mandata dos antigos era anua!, nos
termos do artigo 19 dos estatutos. Recolhidas as cédulas desta elei.
ção, verificou-se terem sido unanimemente escolhid is os Sre. KM. Grahame, G. II. Whittaker e James S. Boyle, para membros
do conselho fiscal, e para suplentes, os Srs. ,J. C. Watkins,
Riley e O. H. Parkes. Finalmente, declarou o Sr. presidente Qt10
os lucros no exercício encerrado em 31 de agosto próximo findo,
adicionados ao res tante do exercício anterior, permitiam a distribuiçâo de um dividendo de 4E4000 por ação .pelo que, consuleiva
à assem/001a se desejava que se efetuasse essa dis t ribuição. tendo
todos respondido afirmativamente. Nada mal shavendo a tratar. o
Sr. presidente declarou que encerrava a seseão e pedia a todos os
presentes que se mantivessem no recinto, afim de assinar a presente ata, que vai por mim, secretário, subscrita e por todos as presentes assinada. Ressalvo a entrelinha que diz "digo, representindo
a totalidade". - folio Pedro Gonvéa Vieira. - Ch. C. Richord,Gn.
- P. P. Olazo Lahoratories Ltd. - courtney Shaw. Nicanor
Franco. _._ José Augusto Cesario.Atvim.
A presente cópia confere com o original, constante do livros
de atas.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 1938. - João Pedro Omitida Vieira.
tO -- 8.183 -- 12-12-938 -- 79$600X

548.476:931$500
2.315.298:183$200
147.557:425$100
2.119 :8952500
.
253.153:565M0
3.000:0002000
1.366.929:580120

COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO PORTLAND
"km LA ASSEMBLÉJA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA AOS 28 DIAS DO
MÉS DE NOVEMBRO DE 1938.
Aos- 28 dias do mês de novembro de 1938, às 11 horas da manhã,
na sede da companhia, à Praça Mauá n. 7, 15.0 andar, com a presença de acionistas representando 64.985 das ações do capital social,
o diretor vice-presidente, Sr. Kerris Ap-Thomas, declarou aos serhores acionistas que, conforme se verifica do livro de presença, se
achava representada quasi que a totalidade do capital social, e deu
Início aos trabalhos, convidando aos Srs. Alberto Tôrres Filho e
Wiliam Monteiro de Barros para primeiro e segundo secretários, respectivamente, na conformidade do que dispõe o art. 22 dos estatutos sociais.
Ficou assim devidamente constituida a mesa e a pedido do presidente o Sr. primeiro secretário procedeu a leitura do aviso de convocação, publicado no "Diário Oficiar dos dias 21.23 e 25 do corrente
e no "Jornal do Comércio" -dos dias 22, 21 e 26 do mesmo mês, concebido nos seguintes termos:

1.425.611:1412320

" COMUNIIIA NACIONAL DE CIMENTO PORTLAND - ASSEMBLÉIA GERAL

3.961.833:244000
•nn

2.109:3726500

14.672.699:3351950

EXTRAORDINÁRIA.

Convocação.
Convidam-se os acionistas da sociedade a 'comparecer
assemblée geral extraordinária a se realizei' ne - dia 28 da cor-. rente mês, às • 11 horas, na sede social, afim -de tomarem cos • tabilidade.
nhecimento de uma proposta da diretoria de aumento de ca••
s;
pital e consequente alteração dos estatutos sociais.
SOCIEÚDE ANÔNIMA CI. C. RICHARDSON
•
Rio de Janeiro. 19 de novembro de 1938. - A Diretoria".
ATA DA SEGUNDA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Terminada a leitura dessa convocação, passou-se à leitura da
Aos quatorze dias do mês de novembro de mil novecentos e - proposta do' aumente do capital e da respectiva justificativa, assina
trinta e oito, às duas horas da tarde, na sede social, à rua Moneorvo como o parecer do Conselho Fiscal, recomendando amesma, doa Filho n. 1, reunidos os acionistas abaixo assinados, representando curnentos esses que se achavam redigidos nos seguintea.terinoss
Proposta da Diretoria para o aumento do capital
cento e setenta e nove ações, digo, representand s a totalidade do capital social, assumiu a presidência da assembléia o presidente cli . , Nós, abaixo • asainados,'Kerris Ap-Thomas e John Dayies, diretores designados pela Diteteria na' reunião' que' Se realizou em 1 do
O• seriedade, Sr. Charles Cerda Richardson, e esnvidou para secretário o acionista João Pedra Gouveia Vieira. Instalada a assembléia, novembro de 1938spara"redigireiOS a' prepeeta dé aiiisientd.de
social de rs. 65.000:000000 '(sessenta "e' cinco 'mil emites de reis)o Sr. presidente comunicou aos presentes que a meteria se reunia,
em virtude da convoca0o publicada no . Diário Oficial, nas dias 29 para rs. 80.000:0002000 (oitenta mil contos de reis), vimos no des•de outubro, 7 e 12 do corrente, e no' Jornal do Comércio, em 29 dè ' empenho da incumbência que nos foi atribuida, meie a VV. SS. O
•
• •.
' leitura sPreeedin, declarando • seguinte:
e 6 e 12 * do cdrrefite, a ciera
ia ouesliro
•
1.0 A companhia organizou-se em 2 de dezembro de 1930, com cti
a presente assembléia••ess realizava'
para de acordo com os esss,
tatutos Saloio, Vaiar conhecimento do relefôriVe cantai; da dire4s capital de rs. 10.900:000We . (dez enil contos fie
Rio de Janeiro. 12 de dezembro de 1938. -Marques dos Reis,
aresidenie. - José Nicolau Tmoco, chefe do Departamento de C011-%

•
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2.0 De acórdo com as assembléias gerais extraordinárias realizadas em 20 e 23 de dezembro de 1933, foi o seu capital elevado para
rs. 40.000:•000$000 (quarenta mil contos de réis).
3.0 De conformidade com as assembléias gerais extraordinárias
realizadas em 19 e 23 de dezembro de 1935, foi o seu capital novamente elevado para rs. 85.000.000:0008 (sessenta e cinco mi/ contos
de reis).
4.0 Existia em data de 31 de outubro de 1938 saldos credges em
duas contas, conforme descrimmaçáo anexa, a favor da Lone reter
Gement Corporation, de Nova York, no total de rs. 17.213:4798300
(dezessete mil duzentos e treze contos quatrocentos e setenta e nove
mil e trezentos reis).
5•0 A Lone Siar Gement Corporation aceita em pagamento de
rs. 15.000:0008000 (quinze mil contos de reis) do seu crédito, ações
desta sociedade pelo seu valor nominal.
Á vista do exposto, resolveu a diretoria na reunião que se realizou em 1' de novembro de 1938, o seguinte:
a) Propór que o capital seja aumentado de rs. 15.000:0008000
(quinze mil contos de réis), elevando-se à rs. 80.000:0008000 (oitenta mil contos de reis), afim de que as ações decorrentes deste aumento ou o seu produto seja pago à Lone Star Gement Corporation
em amortização do seu crédito.
b) Apelar para que VV. SS. abram mão do direito de preferência que lhes assegura o artigo 7 dos estatutos sociais, para subscrição das ações correspondentes a aumentos de capital, afim de
que a totalidade do aumento possa ser dada, ao valor nominal, em
pagamento parcial dos direitos creditórios da Lone Star Gement Corporation.
Caso VV. SS. hajam por bem aceitar a recomendação constante
desta proposta, tornar-se-á necessária substituir a primeira parte do
artigo 5.° dos estatutos sociais em vigor, quespasSará a ter a seguinte
redação:
"O capital social é de es. 80.000:0008000 (oitenta mil contos de
reis), dividido em 80.000 ações do valor nominal de rs. 1:000000
(um conto de reis) cada uma".
O resto do artigo permaneceria inalterado.
Na forma do que dispõe o artigo 95 do Decreto n. 434 de 4 de
julho de 1891, a presente proposta e exposição justificativa será
submetida ao Conselho Fiscal, e esperamos que, na assembléia geral
extraordinária convocada para o dia 28 do corrente mês de novembro,
para o fim especial de tomar conhecimento e deliberar sobre a mesma,
o respectivo parecer daquele conselho tambem lhes possa ser apresentado.
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 1938. — Kert.i.s Ap-Thomtts.

Dezembro de 198 25241

aumento fosse subscrito pela Lone Star Csment Corporation, na
forma indicada.
O Sr. presidente declarou, então, que se achava sobre a mesa e
tompromisso de subscriçãe, ennerbide nos seguintes termos:
Lista da subscrição do aumento do capitai social na importfincia da
rs. 15.000:000;000.
Lone retar Cement Corporation, sociedade anónima norte americana, estabelecida em Nova York, Estados Unidos da América do Norte,
com sede em Madison Avenue n. 342.
AçÕes

15.000
15.000:000$000
O pagamento dessas ações será feito pela quitação do saldo a
favor da subcritora na conta de dividendos não remetidos, na impor.
tenda de rs. 7.295:8228400 (sete mil duzentos e noventa e cinco
contos oitocentos e vinte e dois mil e quatrocentos réis), e quitaçãop
pareial da conta corrente do empréstimo, na importància de réis
9.917:6568900 (nove mil novecentos e dezessete contos seiscentos e
cincoenta e seis mil e novecentos réis.
Qual quer diferença verificeda no valor dos - aludidos direitos
crediterios, será ou paga em . dieheiro, ou /evada, qualquer diferença a
mais, à conta corrente da subscritora com a Companhia Nacional de
Cimento Portland.
Rio de Janeiro, 26 de novembro de 1938. — P. p. Lone Star Cc-.
mert Corperation, il eiPard Stanlev Christopher Thiel.
•
O acionista, Sr. Jolin Davies, fazendo uso da palavra, lembrou
que, como a subscrieão do novo capital iria ser feita, não em dinheiro
de contado, mas em direitos creditórios, tornava-se necessário mio
aquela Assembléia designasse três louvados para examinar os
reitos crediberios com que a Lone Star Gement Corporation se propunha a pagar sua subserk5e do novo aumento e que apresentassem
aos acionistas, logo em seguida o seu parecer, resultado dos estudos e
verificação que tivessem feito com relação aos aludidos direitos eraditerios.
Por proposta do De.Alberto Tórres Filho, foram nomeados !ou3ielos para dar cumprimento à diligência os Srs. Harald Broe, doutor
Braz S. de Camar go e Alfredo Franco Juntar. A indicação desses senhores foi aceita por unanimidade. •
O Sr. presidente então declarou aos iSrs. acionistas que ia pedir
aos louvados que submetessem o seu relatório dentro do menor pr2r
possivel, convocando para o dia 5 de dezembro, ás onze horas, u
assembléia dos acionistas para tomar conhecimento do respectivo
laudo.

Nada mais havendo a tratar, nem aluguem mais desejando fazer
uso da palavra, o presidente deu por encerrados os trabalhos, pedindo
o comparecimento de todos os acionistas no dia 5 de dezembro, às onze
Discriminação dos saldos credores a favor da Lone Star Cement Cor- horas,
na sede social, afim de tomarem conhecimento do relatório dna
poration, de Nova York, em 31 de outubro de 1938.
louvados que tinham sido mimados naquela assembléia, e eu, Alberto
9.917 :5568900 Tõrres Filho, servindo de primeiro secretário, mandei lavrar a pre'Saldo credor de sua conta corrente .
7.295:8228400 sente ata que, depois de lida e submetida a discussão, vai por mim
Saldo de sua conta de dividendos, credor
assinada, assim como por todos os acionistas presentes.
p favor em 31 de outubro
Saldo credor total a seu
Seguiam-se as assinaturas: — .4lberto Torres Filho. —
17.213:4798300 Monteiro
.........
de 1938
de Barros. — Eurico de Albuquerque Bala Gabaglia.
Ao-Thema,. W. O. Careij. — 1. F. Caitetu. —J. Davies.
(Dezessete mil duzentos e treze contos quatrocentos e setenta e gerris
— F. C. Schieber.
W. Chri.s
nove mi/ e trezentos reis).
Rio de Janeiro, 21 de neverrbro de 1938. — Kerris Ap-Thomas.
Atesto que apresente é cópia fiel do original. — Alberto Torres
Filhe.
John &mies.
Parecer do Conselho Fiscal
laTMORDINÁRIA DOS ACIONISTAS REALIZADA
Nós, os abaixos assinados, membros do Conselho Fiscal da Com- ATA DA ASSEMBLÉIA OSRAL/
EM 5 DE DEZEMBRO DE 1938.
panhia Nacional de Cimento Portland. tendo examinado a proposta da
Diretoria de 24 de novembro_de 1938. referente ao aumento do cacinco dias do mês de dezembro de mil novecentos e trinta e
pital social para rs. 80.000:0008000 (oitenta mil contos de reis), o oito,Aos
às onze horas, na sede social da companhia, à Praça Meuá n. 7„
que trará como consequência a alteração da primeira parte do artigo. 14.0 andar,
compareceram acionistas representando n.985 das açõee
quinto dos estatutos sociais, considerando que a proposta é de inte- do capital social.
dar
resse social, sornes de parecer que ela deve ser aprovada pelos seDando início aos trabalhos o diretor vice-presidente Kerria
nhores acionistas, nos termos em que se acha redigida.
Ap-Thomas, declarou que, sendo a assembléia geral -complementar da
Rio de Janeiro, 24 de -novembro de 1938. — J. C. Watkin.s.
que se realizará cai 28 de novembro próximo passado, convidava para
1. H. Parket:. — Kenneth Grahame.
formar a mesa os mesmos acionistas que tinham formado a mesa
assembléia extraordinária, os Srs. Drs. Alberto Tõrres Filha
Em seguida fez uso da palavra o Dr. William Monteiro de daquela
William Monteiro de Baeros que. agradecendo a indicação dos seus
Barros, elogiando a Diretoria por ter conseguido que a Loas Siar_ enomes,
tomaram os seus respectivos lugares.
Cement Corporation recebesse grande parte dos seus direitos credeEm seguida, informou o Sr. presidente que o objetivo da asserne
tórios, aceitando em pagamento doe mesmos tosões da sociedade ao
valor nominal. Fez apelo aos seus colegas acionistas para que abris- biéla era tomar conhecimento do laudo dos louvados designados na
sem mão do direito de preferencis que lhes assegurava o art. 7 doe assembléia gera) de 28 de novembro próximo passado para laser a
estatutos, afim de que a totalidade do capital em aumento pudesse ser avaliação necessária dos direitos creditóries com que a Loae Star
subscrito pela Lona Siar Ctment Corporation, uma ves que fosse ve- Gement Corporation se propunha a subscrever o aumento do capital
rificada que os direitos creditórios com que ela subscrevia esse au- projetado. Ene laudo já se achava sobre a mesa e, por ordem do
presidente, foi lido pelo Sr. primeiro secretário. Achava-se concee
mento era suficiente para esse fim.
Terminadas essas palavras, o Sr. presidente declarou que havia toldo nos seguintes termos:
Laudo dos louvados designados na Assembléia Geral Exo
eido solicitado informar aos acionistas presentes que os diretores
ausentes abriam mão do direito de preferência que lhes assistia para
traordinária doe acionistas. realizada em 28 de novembro do
1938, pata Preceder a avaliação dos direitos credltdrioe cosa
• subscrição do novo capital, e em seguida todos os acionistas pre- •
que a Lone Siar Cement Corporaticrn, de Nova York. se propõe'
sentes, cada tim de per si, declararam que abriam mão do direito de
•a suliscrever'agéeit 41 aumente de capital contemplado.
referência oue lhes assistia, afim de permitir que a totalidade do
John Davies".

Terçki-fera
r'
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Nós, os abaixo asinados, louvados nomeados pela assembléia geral

EOCIEDADE ANÔNIMA VIAGENS INTERNACIONAIS

'txtraordinária dos acionistas que se realizou em 28 de novembro de

1938, para procedermos a avaliação dos direitos creditórios com que a
tone Star Gement Corporation, de Nova York, Estados Unidos da
América do Norte, se prontifica a subscrever a totalidade do aumento
do capital projetado, depois de termos cuidadosamente examinado os
livros e arquivos dá companhia, vimos, pela presente, dar o nosso
pareeer sobre o assunto, que pode ser resumido nos seguintes pontos:
1. 0 Verifica-se dos livros de contabilidade da Companhia, que a
Lone Star Sement Corporation, tem em conta corrente, em data de
31 de outubro de 1938, a seu favor, o saldo de rs. 9.917:656,4900
(nove mil novecentos e dezessete contos seiscentos e cincoenta e seis
mil e novecentos reis).
2. 0 Que a conta de dividendos declarados, creditados e não remetidos a Lone Star Cement Corporation, por ser essa possuidora de 64.992 ações da companhia, demonstra um saldo, em 31 de
outubro de 1938, a seu favor, de rs. 7.295:8224400 (sete mil
tentos e noventa e cinco contos oitocentos e vinte e dois mil e quatrocentos reis).
3. Que os lançamentos feitos nas duas contas se acham rigorosamente de acôrdo com todos os comprovantes, em devida ordem, que
examinamos.
4.0 Que não pode haver a menor dúvida sobre a legitimidade
desses saldos credores.
Em resumo, verifica-se que os direitos creditórios em questão
são os seguintes:
.9I7:656$900
Saldo credor em conta corrente:
Saldo credor em conta de dividendos não reme
7.295:8225l00
tidos
Total .

17.213:479$300

1 esse o nosso parecer.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1938. — Harald Broe. — Bras
3. de Camargo, — Alfredo Franco Junior.
Terminada a leitura desse laudo e como ningoem fizesse uso da
palavra, submeteu o presidente o mesmo a votação, verificando, em
seguida, ter sido o mesmo aprovado . por unanimidade. Indagou o
senhor presidente se mais algum acionista queria fazer uso da palavra e verificando que não havia quem quisesse falar, disse então
o Sr. presidente que, pelo laudo apresentado pelos louvados, yr-1ficou-se que o valor dos direitos creditórios com que a Lone 'Siar
Gement Corporation se propunha subscrever o aumento do capital
projetado, excedia do mesmo em is. 2.213:4799300 (dois mil duzentos e treze contos quatrocentos e setenta e nove mil e trezentos
réis). Pelo acionista Williard Stanley Christopher Thiel, na sua qualidade de procurador da Lone Star Cement Corporation, foi declarado que a sua mandatária concordava em que o saldo verificado fosse
mantido em conta corrente com a companhia, afim de ser liquidado
(Mando as condições o permitissem. Submeteu, então,. o Sr. Pres i
à deliberação da assembléia a proposta de aumento do capital.-dent
o compromisso de subscrição do mesmopela Lone Siar Gement Corporation, na forma indicada, o laudo dos senhores louvados designados
na assembléia de 28 de novembro próximo passado, verificando emseguida, terem todas essas atas sido unanimemente aprovadas.
Declarou, então, o Sr. presidente que o capital social ficava ausnentado de rs. 65.000:000000 (sessenta e cinco mil contos de réis)scrição desse aumento pela Lone Star Cement Corporation e, modificada a primeira parte do art. quinto doe estatutos sociais, que passaria
' a primeira parte do artigo quinto dos 'estatutos sociais, que passaria
doravante a ter a seguinte redação: "O capital social é de réis
80.000:000$000 (oitenta mil contos de réis), dividido em 80.000
r(oitenta mil) ações do valor nominal de reis 1:0003000 (um conto
de réis) cada uma".
Pedindo a palavra o acionista William Monteiro de Barros
propos que fosse consignado um voto de louvor à diretoria por ter
levado a bom termo a conclusão da transação na forma pela qual
tinha sido concluida. A proposta do Dr. William Monteiro de Barros
foi aprovada por todos os presentes. Nada mais havendo a tratar e
ninguem mais querendo fazer uso da palavra, o Sr. presidente mandou que eu, Alberto Torres Filho, servindo de primeiro secretário,
providenciasse afim de que a presente ata fõsse lavrada, pedindo aos
acionistas que não se afastassem do recinto enquanto não tivessem
assinado a mesma. Lavrada a ata e reaberta a sessão foi aquela lida,
submetida a discussão e aprovada por unanimidade, indo por mim
assinada, assim como por todos os presentes.
Seguiam-se as assinaturas: — Alberto Torres Filho. —
Monteiro de Barros. — Enrico de Albuquer Raja Gabaglia. — •W.
O. Carey. — Kerris Ap-Thomas.
J.
Callery. —1. Davies. —
F. C. Sehieber. — W. Cheia Thiel.
.1.1est o, que

eitha

a presente é cópia fiel do original. — Alberto Torres
(C-8.165 — 12-12-938 — 3934700).
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ATA DA ASSEMBLÉli: MAI;

EXTRAORDINARTA

Ao primeiro dia do mês de dezembro de mil novecentos e trinta
e oito, na sede da Sociedade Anônima Viagens Internacionais, à
Avenida 11.o Branco n. 141, nesta cidade, às 14 horas, reunidos em
assembléia gerai acionistas- representando mais de dois tèrços do
capital social, o diretor-técnico gerente, Sr. Angelo Orazi. convidou
para presidir a assembléia o acion.eta Dr. Otávio Guine, o qual.
assumindo a presidência, convidou para 1' e 2° /secretários, respectivamente, os Drs. Fernando 011.cica da Rocha Lins e Osvaldo
Silva Rêgo. Constituida assim a mesa, o Sr. presidente declarou
qtie, de acôrdo com a convocação publicada no Diário Oficial do dia
28 de novembro próximo passado, a qual mandou fosse lida pelo
secretário, foram os Srs. acionistas convidados, a delib?.rar sôbre.
uma proposta de reforma dos estatutos e aumento de capital. Em
seguida o Sr. 1° secretário, Dr. Fernando Oiticica da Rocha Lins,
p r ocedeu à leitura da proposta assinada pelos membros da diretoria. Srs. Angelo Oral, Osvaldo Silva Rego e Par èle, I' secretário, e
bem assim do parecer do conselho, fiscal devidamente assinado pelos
S r s. conselheiros Drs. Otávio Guinle, Alfredo Meia Júnior e comandante João Gonçalves Pe xoto, e que são do teór seguinte: "Senhores
acionistas: A diretoria da. Sociedade Anónima Viagens Internacionais — S. A. V. 1. — abaixo as.einada, tendo em consiaeração a
necessidade de ampliar os negócios Socia.s, de forma a poder acompanhar com maiores resultados e beneficias o desenvolvimento do
turismo no Brasil, vem propor a reunião de uma assemb:eia geral,
afim de que seja aumentado e aapitai social e reformados os estatutos. O aumento proposto deverá ser de (300:0CH)4000) trezentos
contos de reis e assim o cap.tal social passará a ser de seiscentos
contos de reis (600:0004000) que reputamos suficiente para atender
o volume crescente de negócios. Use aumento também se justifica
en. face do depósito de cem contos de réis (i00:0004000) que, Por
fórça do decreto n. 400 e regulamento n. 3.010, de 20 de agosto
&sie ano, a sociedade é obrigada a efetuar no Tesouro Nacional. A
reforma doe estatutos, em algumas de suas disposições, é por sua
Irei uma necessidade. af.m de que sejam melhor determinadas as
funções da diretoria, como orgào coletivo de direção e especificadas as atribuições dos diretores, mediante uma racional divisão de
trabalho, -criando-se novos cargos, dado o aumento e desenvolvimento dos negóc.os que a sociedade vai apresentando. Outras alterações são aconselhadas pela prática e assim, tendo em vista a expede), propõe a diretoria que os atuais estatutos sejam substituidos pelos que acompanham a presente, os quais, uma vez aprovados,
paaearão a reger a sociedade. Não tendo sido modificados o objeto
e Ni fins da sociedade, esperamos que a assembléia geral não deimeã de aprovar eses estatutos, votando conjuntamente o aumento
da capital social de trezentos contos de reis (300:0009000) atualmente realizados, para seiscentos contos de reis (600:OG4000), tudo
no interesse do desenvolvimento e do progresso da sociedade. Rio
de Janeiro, 25 de novembro de 1938. — Angelo Orast. — Causado
Salva Rego. — Fernando atieica da Roelut Lins.
Parecer do conselho fiscal: O conselho fiscal da Sociedade Anonitna Viagens Internacionais, abaixo assinado, examinando a proposta acima da diretoria, de aumento de capital social de rei
(3.)e:000E000) trezentos contos de reis, para seiscentos cantos de
réis (600:0009000). é a . reforma dos estatutosi e tendo em consideração os motivos apresentados que plenamente a justificam, é de
parecer que seja aprovada, tal como é apresentada, sem nenhuma
moeificação, e aumentado o capital, uma vez itie tal proposta não
contraria os fins e o objetivo da sociedade e antes vem atender e
faelitar o seu desenvolvimento e progresso. Rio de Janeiro. 26 de
nosembro de 1938. - — Oetavio Guine. — Alfredo Moia Junior.• —
lobo Gonçalves Peixoto. Os estatutos que acompanham a proposta,
e que se acham rubricados pela diretoria, são os seguintes:

r

Estatutos da Sociedade Anônima Viagens Internacionais
(S. A. V. I.)
!CAPITULO PRIMEIRO
DA

on0AN'IzAçã0

Art. 1 Sob a denominação de "Sociedade Anônima Viagens
Internacionais (S. A. V. I.)" fica constituida uma soc:edade anhvima, que será regida por Ute.ti estatutos e pela legislação em vignn
no, casos omissos e no que lhe fôr aplicável, com sede nesta cidade
do Rio de Janeiro. onde Lerá seu fero jurfd,co, com a faculdade de
operar em todo o Brasil e no estrangeiro.
Art. 2.* A sociedade tem por fim:
o) promover o desenvolvimento do turismo nos mais amplos
moldes da técnica desta indústria;
6) organizar excursões no pais, incentivando o turismo local e
interestadual;
cl atrair e encaminhar para o Brasil correntes turísticas es»
trangeiras;
d) realizar viagens e cruzeiros para fora de país , com finan..
&sies culturais, esportivas, recreativas e outras, segundo o q "i•entos
do intercâmbio turisi.co mundial;
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e) explo-far serviços do transportes marítimos, terrestres o
aéreos, por sua conta ou de terceiros;
f) representar emprès.as de turismo nacionais ou estrangeiras;
g) contratar com os poderes públicos ou com emprósas de colonização nacionais ou estrangeiras a introdução de im;grantee no
pa
h) promover a propaganda do país, dentro e fora do mesmo,
por todos os meies de publicidade e divulgação;
i) editar, vender e distribuir no país e no estrangeiro, publi(sacões Obre qualquer género de divulgação, podendo mesmo aceitar
representações comerciais;
1) operar em travelers checks, e cambiais e outros negócios
bancários: Inclusive compra e venda de moedas estrange.ras, títulos
da dívida pública da União. Estados ou municípios e praticar todos
os atos e operações comerciais que possam concorrer para o desenvolvimento das indústrias subsidiáreis do turismo, tais como construção e exploração de hotéis, restaurantes, balneários, diversões, etc.
Art. 3' O prazo de duração da sociedade é de trinta anos, conta:~ de sua instalação, podendo ser prorrogado, se assim entender
a assembléia geral, conciffindo o ano civ.1 com o ano social.

C.APITLO SEGUNDO
DA F'ORMAÇÃO DO CAPITAL

Art. V O capital social é de 600:000000 (seiscentas contos de
róis), dividido em 6.000 (se:s mil) ações de 100000 (cem mil reis),
mela uma, integralizadas dez por cento (10 %) no ato da subscrição e o restante quando fôr chamado pela diretoria.
Parágrafo único. &e ações serão nominativas ou ao portador,
à ventado do possuidor.
Art. 5' As sções são indivisíveis em relação à sociedaoe e cada
grupo de cinco (5) acõee dará direito a um voto nas assembléias
gerais.
CAPITULO TERCEIRO
- DA ADMINISTRAÇÃO
Art. 6" A sociedade será administrada por sele diretores,
ele!tos pela assembléia geral, -dos quais um diretor-presidente, um
diretor-técnico, um diretor-comercial, um diretor-tesoureiro, um
d reter-secretário, podendo ser reeleitos e que permanecerão no
exErcício de seus cargos até que sejam seus sucessores empossados.
§ O mandato de diretor será de 4 (quatro) anos, podendo
ele ser de,stituido independente de motivo, por ato da assembléia
gorai .

Art. 7' No caso de ausência ou impedimento de qualquer diretor. será &te substituido por quem a diretoria indicar, exercendo o
cargo até que cesse o impedimento ou se proceda à nova eleição
pele assembléia geral.
No caso da escolha recair em qualquer diretor, este exercera
cumulativamente uma e outra funcão,
Parágrafo único. Os cheques oeverão ser assinados pelo menos
prir dois diretores dos autorizados pelos estatutos.
Art. 8" Compete em conjunto k liretoria:
a) dirigir e administrar a sociedade em todos os seus negócios;
b) deliberar sôbre operações comerciais e financeiras da
soe leS nde ;
c) resolver Obre contratos e empréstimos e autorizar a assinatura dos respectivos instrumentos e papéis concernentes k sua efetis ação;
d) resolver sóbre a abertura e fechamento ao filiais e agências;
e) convocar as assembléias gerais, ordinárlas e extraordinárias;
f) apresentar anualmente as suas contas acompanhadas de um
retatório à assembléia geral;
g) marcar o dividendo a distribuir;
h) . indicar quem deve substituir qualquer diretor, em caso de
'impedimento ou ausência, na forma do artigo sete;
1) expedir regulamentos e instruções necessárias ao bom andamento do serviço;
j) transigir e renunciar direitos;
k) escolher o diretor que, em falta de um dos designados nos
estatutos, possa assinar, em conjunto, cheques, títulos e outros documentos referentes a transações bancárias e comerciais da sociedade;
1) autorizar qualquer dos diretores executar medidas e resolu:ões que tenham sido tomadas em suas reuniões conjuntas;
m) decidir, em geral, sôbre qualquer assunto que não esteja
eerressarnente designado nos estatutos, como atribuição especial da
assembléia geral.
Parágrafo .único. A diretoria reunir-se-á ordinariamente uma
vez por mês em dia que for designado pelo diretor-presidente e
extraordinariamente quando for por este convocada.
Art. 9.
ao diretor-presidente:
a) orient
ar a Sociedade por intermédio dos diversos órgãos de sua
administração;
b) representar a sociedade em juízo, ativa e passivamente e perante a administração pública, federal, estadual e municipal:-
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e) nomear, demitir e contratar funrionários, fixanclo-!hes as atriluirõee e respectivos salários, de acôrdo com as necessidades verificadas pela diretoria;
d) presidir as reuniões da diretoria e convocar as assembléiaa
gerais;
e) assinar cheques, quando julgar necessário, com um ou mais
diretores autorizados pelos estatutos para tal fim;
f) controlar cheques, títulos e documentos referentes a transações bancárias e outros que importem responsabilidade financeira da
Sociedade.
Art. 10. Ao diretor-técnico compete:
a) fazer estudos para o desenvolvimento da Sociedade;
h) organizar planos de viagens, excursões e quaisque: iniciativas
em assuntos de turismo;
e) dar parecer sobre todos os assuntos técnicos que sejam submetidos a sua apreciação pela diretoria e de interesse da Sociedade;
d) representar a Sociedade perante os poderes públicos para tratar de assuntos concornentes ao desenvolvimento do turismo e propaganda do paiz;
e) executar outras atribuições que lhe forem confiadas pela difsi.
retoria.
Art. H. Ao diretor-comercial compete:
a) dirigir a parte comercial da Sociedade, conforme a orientação
traçada pela diretoria;
b) assinar, juntamente com outro diretor a quem competir fazê-lo pelos estatutos, cheques, títulos e outros documentos referentes
às transações bancárias e comerciais da Sociedade;
c) colaborar com o diretor-técnico em todos os assuntos que seio
da sua especial competência;
d) executar outras atribuições que lhe forem confiadas pela diretoria.
Art. 12. Ao diretor-tesoureiro compete:
a) superintender a contabilidade e caixa da Sociedade
b) assinar juntamente com outro diretor a qaem competir ta.
zê-lo pelo sestatutos, cheques, títulos e outros documentos referentes
às transações bancárias e comerciais da Sociedade;
c) executar outras atribuições que lhe forem exiladas pela diretoria.
Art. 13. Compete ao diretor-secretário;
a) atender o expdiente da Sociedade de acordo com as Instruções
do diretor presidente;
b) auxiliar o diretor presidente em seus misteres e no que fôr
de sua competência;
c) ter sob sua guarda os livros concernentes à constituição legal
da Sociedade;
d) preparar e fazer lavrar as atas das reuniões da diretoria;
e) executar outras atribuições que lhe forem confiadas pela diretoria.
Art. 14. Os diretores prestarão, para entrar em exercício, uma
caução de (dez. contos de réis) 10:0003000, em títulos ou ações da
Sociedade, que serão considerados inolienáveis e impenhoráveis até
30 t(rinta) dias após a aprovação das suas contas, caução essa que
será feita por termo no livro do registro, Raivo o disposto artigo seguinte:
Art. 15. Os diretores, poderão ser dispensadas de caução, pela
J.ssembléia geral que se eleger, constando a dispensa da respectiva ata,

CAPITULO QUARTO
Do CONSELHO FISCAL
Art. 16. A assembléia geral ordinária elegerá anualmente três
/iscais e outros tantos suplentes.
Art. 17. Compete ao conselho fiscal examinar e dar parecer sabre
os negócios e operações da Sociedade referente ao período anual para
o que fôr eleito.
Art. 18. Os membros do consollio fiscal serão substituídos em
suas faltas ou impedimentos pelos suplentes na ordem do colocação
CAPITULO QUINTO
DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Art. 19. Dos lucros verificadas anualmente serão retirados, chiba
por cento (5 %) para o fundo de reserva até que este atinja setenta
por cento (70 To) do capital social, vinte por censo (20 %) para
senhor Angelo Orazi, durante o tempo em que servir à Sociedade eia
retribuição à sua contribuição técnica para a execução dos fias sociais, sujeita esas percentagem à revisão da assembleia geral; dez poi
cento (10 %) para o fundo de amortização. Feitas estas deduções seri
tirada a soma necessária para ser distribuída como dividendo aos acionistas, levando-se o saldo a uma conta de lucros suspensos que passam
para o Semestre seguinte.
Parágrafo único. A asembléia geral é facultado fixar vencimentos
pro labore de membros da diretoria e distribuir anualmente uma gratificação à mesma, pelos serviços prestados na administração da Sociedade, cujo quantum será fixado exclusivamente a seu critério.
§ 2". Quando s lucros permitam, poderá ser aumentada a percentagem destinada ao fundo de reserva, a critério da diretoria
Art. 20. Os dividendos não vencem juros e quando não reclamados, no prazo de dois anos, contados do primeiro dia fixado para seu
pagamento, serão considerados como renunciados a favor do fundo de
reserva.
-
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202200." As firmas dos signatários do recibo acima estrio devidamente
reconhecidas pelo tabelião do
oficio major Vitor Faria. Em se'
guida o Sr. presidente convidou a assembléia a considerar constituído o aumento do capital, ficando a diretoria autorizada a cumprir
as formalidades complementares, o que foi unanimemente aprovado.
Pelo acionista Dr. Alfredo Baia junior. foi proposto, Que na forma
dos estatutos que acabam de ser aprovados, fosse fixado pela assembléia os vencimentos pro-labore dos membros da diretoria, como ela
julgasse oportuno fazê-lo. Submetida à discussão a proposta foi a
mesma aprovada, tendo sido por maioria de votos fixados os seguintes vencimentos: ao direto-técnico, três contos de réis mensais; ao diretor comercial, cinco contos de réis mensais; ao diretor-tesoureiro e
ao diretor-secretário, dois contos de réis mensais a cada um. E nada
mais havendo a tratar o Sr. presidente declarou que se congratulava
com a assembléia pela cooperação que a American Express rompany
of Brazil, vem dar à Sociedade, e que se inicia com o aumento do capital votado pela assembléia cooperação que reputa valiosa ao desenvolvimento do turismo no Brasil, sendo como é ela filiada a uma das
mais perfeitas e reputadas organizações turísticas do mundo que é a
American Express .Company. Essa declaração do Sr. presidente foi
recebida com a maior demonstração de simpatia e aplausos pela assembléia. Em seguida o Sr. presidente suspendau a sessão afim de
ser lavrada a presente ata, feita e assinada por mim 1° secretário, e
por todos assinada e, reaberta a sessão, foi a mesma submetida à
discussão, .e não havendo quem sobre ela pedisse a palavra, foi a
mesma aprovada, sendo tiradas duas cópias, uma para ser publicada
e outra para ser arquivada no Departamento Nacional da Indústria e
Comércio.
Rio de Janeiro, 1° de dezembro de 1938. — Octavio Guinie, presidente. — Fernando Oiticica da Rocha Lins, 1° secretário. — Oswaldo Silva Rego, 2° secretário. — F Castro Silva. — Alfredo Maio
Junior. — Frederico Cezar Burlamagui. — Angelo Oram. — Francis-
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Art. 21. Anualmente a mês de março haverá uma assembléia ge-.
rei ordinária para apresentação, discussão e votação do balanço e contas da diretoria, referentes à gestão do ano anterior, bem como do parecer do conselho fiscal.
Parágrafo único. Esta assembléia geral será convocada com quinze dias de antecedência, pelo Diário Oficia/.
Art. 22. A assembléia geral se considerará legalmente constiInicia quando em virtude de sua convocação, se acharem reunidos aciouistas que representem, pelo menos metade do aapital realizado em
ações. E' necessária a presença de acionistas representando dois terços do capital quando se tratar de assembléia convocaria para modificação ou alteração dos estatutos. As assembléias gerais extraordiná.5as serão convocadas com o prazo mínimo de cinco dias.
Parágrafo únich. No caso de não se reunir o número de acionistas
exigidos para a constituição legal da assembléia geral, na primeira e
segunda convocação, será convocada uma terceira e nova reunião por
meio de anúncios nos jornais e cartas se forem conhecidos os portadores de ações, mediando entre uma e outra convocação o prazo mínimo de cinco dias, com a declaração de que a asspmbléia funcionará,
qualquer que seja a soma do capital representado retos acionistas que
comparecerem.
Art. 23. Os possuidores de ações
ao portador, para que possam
tomar parte na assembléia, deverão depositá-las no escritório da Sociedade ou em Banco, três dias antes da reunião.
Parágrafo único. Não podem votar nas assembléias gerais os diretores para aprovar suas contas, balanços e inventários e os fiscais
para aprovar os seus pareceres.
co Sd Lessa.
§ 2.°. Os acionistas sem direito de voto por não pOSsUirem núDEPARTAMENTO NACIONAL DA INDÚSTRIA E COMÉROIO
e:Cru de ações para isso exigido pelos estatutos, poderão assistir aos
trabalhos e discutir o objeto sujeito à deliberação:
Primeira Secção
Art. 24. Um mês antes da assembléia geral ordinária será facultolo o exame do balanço, relação dos acionistas e mais documentos
CERTIDÃO
referentes às contas a serem submetidas à aprovação da assembléia,
devendo ser publicados até a véspera da assembléia, o relatório da diEm cumprimento ao despacho exarado pelo Sr. diretor geral no
retoria, o balanço e o parecer do conselho fiscal.
requerimento de Sociedade Anónima Viagens Internacionais. em 12 de
Art. 25. A assembléia geral será aberta por mil dos dire.torw dezembro de 193te certifico que foram arquivados nesta Repartição,
ene convidará a assembléia a indicar uni dos acionistas para presidi- sob o n. 14.093, os seguintes documentos: a) ata da assembléia geque
It e que, por sua vez, escolherá um ou mais acionistas para secre- ral extraordinária realizada em primeiro de dezembro de 1938,fixou
aprovou o aumento do capital e a reforma dos seus estatutos e
tários.
os vencimentos "pro-labore" dos membros da direitoria; b) lista dos
Art. 26. Além da assembléia geral ordinária, de que tratam os ar- subscritores do capital; c) recibo do depósito feito no Banco Boavieta
tigos antecedentes, haverá tantas assembléias gerais extraordinárias da décima parte do aumento do capital; d) guia com o pagamento
çuantas forem julgadas necessárias pela diretoria, pelo Conselho Fis- do selo proporcional ao aumento do capital, efetuado ia Recebedoria
cal, ou por grupo de cinco ou mais acionistas, representando pelo me- do Distrito Federal; e) certificado relativo ao imposto de renda; f),
lais 'um quarto do capital.
uma procuração. — Departamento Nacional da Indústria e Comércio.
ParagTato único. As convocações .tae WiSembiéias gcrais catraor- Primeira Secção. — Eu, Luiz Vatter Barbosa, escriturário da classe
ilicárias serão sempre motivadas e somente serão tratados es assun- E. passei a presente certidão. (Selado com 1006200) . Rio de Janeiro,'
to:, que tiverem determinado a sua convocação."
12 de dezembro de 1938. Luiz Vatter Barbosa, esc. F. — Visto, Mario
oficial administrativo K. no impedimento do diretor da
Soares
'Verminada a leitura, foi a proposta, com o parecer, submetida a Secção.Pinto,
—
Carimbo:
Departamento Nacional da Indústria e Comércio.
oiscussão-da assembléia. Ninguém pedindo a palavra, o Sr. presidente
(C 8.162=--12-12-1938 — 4852500)
procedeu à votação e era conferência de seus resultados, declarou
unanimemente aprovado o aumento decapita! e a reforma dos estatutos, como consta da referida proposta e se acham acima transcritos.
O Sr. presidente em seguida declarou que os Srs. asmonistas desde já
poderiam subscrever as novas ações em proporção ao número das que
atua!mente possuem, se desejam exercer seu direito de preferência.
Como nenhum acionista se manifestasse, o Sr. presiaente declarou,
entjo, que a American Express Company ef Brasil
---revia o aumento do capital votado, correspondente a tres mit (3.000) apões do
Companhia Palácio Império, S. A..valor nominal de cem mil réis (100$000) cada uma, conforme doe
curnento que ordenou fosse lido k assembléia pelo Sr. 2° secretário, e
AtiSESIDLÉLL 02241. KVITULOADINÁRIA
que serão integralizadae na forma dos estatutos, o que foi aprovado.
-e Pediu a palavra o acionista Dr. Fernando Oitioica da Rocha Lins,
São convocados es senhores acionistas a se reunirem e& asseme propôs que em vista de ter sido aprovada a subscrição do aumento Idéia
geral extraordinária, na sede social, à avenida Rio Branco
do capital social pela American Exprees Company of Brasil, fosse susn. 26, 14* andar, às 15 horas do dia 20 do corrente mês, afim de
pensa a sessão, por meia hora, afim de ser satisfeita a exigência le- elegerem
os membros da diretoria para o período de cinco anos, a cogal do depósito em um banco de dez por cento (10 %) do aumento do
meçar
em
22 déste mês.
capital subscrito afim de ser o mesmo considerado como efetuado..
Aio
de
Janeiro, 10 de dezembro de 1938. — A diretoria.
Consultada a assembléia, foi por esta unanimemente aprovada ai
proposta do Dr. Fernando Oiticica da Rocha Lias, tendo o Si'. pre.1
(C 8.097 — 10-12-1938 — 388700 — 3 vezes)
sidente suspendido a sessão por meia hora, afim de ser cumprida
aquela formalidade. Reaberta a sessão, às quinze • meia horas, •
presentes os mesmos acionistas, mandou o Sr. presidente que o seFinancial Standard Sociedade Anônima
nhor 2° secretário, Sr. Dr. Osvaldo Silva Rego, procedesse a leitura
do recibo do depósito efetuado de trinta contos de réis, correspondeate
asszetemhz' ORAL zmntzmunidais.
a dez por cento (10 %) do capital subscrito do aumenta votado, cujo.
recibo é do teor seguinte: "Banco I3oavista fts. 30:000*000. — ReSão convidados os senhores acionistas para se reunirem, na sede
cebemos da Sociedade Anónima Viagens internacionais — S. A. V. I. social, à rua Buenos Aires n. 46, loja, nesta cidade, no dia St do cor— a importância supra de as. 30:0002000 (trinta contos de reis), reate mês, às 17 horas, afim de procederem à eleição para cargo vago
correspondente a 10 % (dez por cento) sobre o aumento do capital em na diretoria.
dinheiro de Re. 30:0002000 da mesma Sociedade, brotado em assemRio de Janeiro. 12 de dezembro de 1938. — A. diretoria
bléia geral da mesma de hoje. Para clareza firmamos o presente em
'duplicata, para um só efeito. Rio de Janeiro, 1° de dezembro de 1938o
44700 —! vomesI
1&42^1930
;.¥1- ê .1111
3ternitlid0 R0041.8 9 Laia Lára8004.n. COO sia%
,~4 Boavist4.
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Terea-feira

Kiindlcato dos Industriais de Panificação e Çonfettartas.
do Distrito Federal

/MIM • W. •

"Comércio c Indústria"
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Tendo havido três convocações para resolver em definitivo á
eSSOIUÇÃO do sindicato, conforme determina a ordem do dm, sem
que houvesse numero, convido os senhores associados para a nova
reunião a realizar-se quarta-feira, dia 14, às 14 1/2 horas, em
nossa sede, à praça Tiradentes n. 73, 1° andar, afim de tratar do
seguinte:
I — Dissolução do sindicato, pela sua incorporiv.ão ao Sindicato
dos Proprietários de Padarias e Confeitarias do Rio de Janeiro;
II — Interesses gerais.
Exigiado o art. 24. de nossos estatutos, a presênça de três quarta, partes dos sócios quites, considerando-se quites, os que tiverem
lago os seus recibos até o dia da reunião, achar-se-á na sede, nesse
dia, o cobrador, afim de atender a lodos os interessados. — Beruto
Lopes de Castro, presidente.
(C 8.150 — 9-12-1938 — 73100 — 3 vezes)

CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE

São convidados os , senhores subscritores de ações da "Comércio
e Indústria — Companhia de Seguros Gerais", a se reunirem à rua
da Alfândega n. 107, segundo andar, na sede do Sindicato dos Coreereiantes Atacadistas do Rio de Janeiro, no próximo dia vinte e sete
, 27) de dezembro do corrente ano, às quinze (15) horas, afim de deliberar sóbre a constituição da sociedade.
Rio de Janeiro, 12 de outubro de 1938. — Os incorporadores:
Cornelio Jardim. — Oriondo Soares de Carvalho. — José Condido
Francisco Moreira. — Nowa da Silva biattos. — Ennio Rego
Jardim.
(C 8.166 — (2-12-1938 — 551100 — 3 vezes)
miga

"Discípulos de Jesús"

Clube Naval

Centro de Caridade e Propaganda
Espírita

Na forma do adi 35 dos estatutos, comunico aos senhores associados que a assembléia geral ordinária, que vai tomar conhecimento
dos negócios sociais e dar aprovação ao que determinam os estatutos,
Primeira convocação
no seu art. 38, ns. IV e V, terá lugar, em seguida convoca ão e em
obediência ao art. 37, no seu 1°, às 20 horas do dia 30 do corrente
senhor
presidente,
convido
os senhores associadoe mês,
De ordem do
na sede social, à rua Felix da Cunha n. 84.
a se is unirem em assembléia geral extraordinária, no dia 17 do corRio de Janeiro. 12 de dezembro de 1938. — Oscar Soares da Silva,
rente, 'us 17 horas, para resolver sóbre a "readnEssão de sócio".
S Aretaria do Clube Nava., 12 de dezembro de 1938. — Edmundo 2' secretário
(C 8.213 -- 12-12-1938 -- 1t$300)
Jorddo Amorim do Valle, 1° secretário.
ASSEMBLÉIA OERAL EXTRAORDINÁRIA

(C 8.156 — 12-12-1938 — 391800 — 3 vezes)
União dos Proprietários de Marcenarias
Sindicato dos Industriais Metalúrgicos do Rio de Janeiro
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

(Sindicato Patronal)
Assmor,ÉIA miam.

ORDINÁRL

Segunda convocação

Primeira, segunda e terceira convocação
De ordem do senhor presidente e de acórdo com o art. 90 dos
CONVIT1
estatutos vigentes, convido os senhores associados a comparecerem k
assesmbléia geral ordinária, em segunda convocação, a se realizar no
• De ordem do senhor presidente, e de acOrdo com os arte, 11 e 13
dia 14 do corrente, às 15 horas, na sede social, à rua Sete de Setembro
dos
estatutos, convido todos os senhores sócios quites a se reunirem
65,
1'
andar.
sala
24,
para
eleger
a
diretoria
e
conselho
fiscal,
cuja
n.
em assembléia geral ordinária. em primeira convocação. às 17 horas;
posse realizar-se-a no dia 1 de janeiro entrante.
Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 1938. — Gumercindo AlvPs Car- .segunda convocação, às 19 horas e terceira e última convocação, às
21 horas, no dia 16 de dezembro de 1938, em sua sede, sita à avenida
valhoscs. I° secretário.
(C 8.157 -- (2-12-1938
19$400) Henrique Valadares n. 149, sobrado, com a seguint.,

Ordem do dia
Associação dos Funcionários Civis e Militares
ASSEMBLÉIA GERAL

De córdo com o que determina o art. 48 dos estatutos, rnnvoco 09
senhores associados para a assemmbléia gerai ordinária, que terá lugar
no próximo dia 20, às 15 horas, na sede na associação, à rua 1' de
Março n. 85, 2' andar, para eleição do conselho fiscal que funcionará
durante o ano de 1939.
Nessa assembléia só poderão tomar parte os associados de que
trata o art. 45 dos mesmos estatutos.
- Na hipótese de não se realizar a assembléia no dia indicado, por
falta de número legal fica desde já feita segunda convocação, para o
dia 26 do corrente, para o mesmo fim, no referido local e hora indicados.

Associação dos Funcionários Civis e Militares, 12 de dezembro de
1938. — Nelson Guimardes Vianna de Barros. presidente.
(C 8.160 — 12-12-1938 — 221400)

a) leitura da ata da última assembléia;
b) eleição da nova diretoria e conselho fiscal, para e biênio
1939/1941.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1938. — Albino Barros, senetário.
(C 8.219 -- 12-12-1938 -- 241500)

União Comercial dos Varegistas
COMPANHIA DE SEGUROS TERRESTRES, MARITIII0S1
E DE ACIDENTES PESSOAIS
RUA PRIMEIRO DE MARÇO N. 39

(Edifício próprio)
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Usabra, S. A.
ASSEMBLÉIA OIDIAL Errivionairditia

Segunda convocação
Convidam-se os acionistas da sociedade a se reunirem em amemà *veriam Ca1eseeras a. 12-A, no dia IS do correra. , às, treze horas, afim de delit• erarem- eAhre o aumento do capital da sociedade, ~UR como também
%tient° à alteração dos estatutos sociais.
Ri. de Janeiro. 12 de dezembro de 1934. — A diretoria.
(C 8.164 — 12-12-1938 — 141300):
Vol ta geral extraordinária, a se realizar na sede social,

.

Primeira convocação

São convidados os senhores acionistas a reunirem-se em assembléia geral extraordinária, na sede da companhia, no dia 20 do cor!ente, às 15 horas, para autorizarem a diretoria a alienar o terreno
da Esplanada do Castelo.
Ficam suspensas as transferências de *cães. até a realização da
refar,da assembléia.
Rio Je Janeiro, 13 de dezembro de 1938. — Octavio Ferreiro
Noval, presidente.

2.224 — 12-12-1938 — i321400
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OBRAS QUE SE ACHAM A' VENDA
As encomendas de obras que não forem
acompanhadas de importancia destinada
ás despesas de porte e registo do Correio
não serão atendidas, não se podendo
aceitar em pagamento de obras ou de
exemplares do 'Diário Oficial' salos do
Correio, estampilhas ao saio adesivo, cheque ou ordem de pagamento. Deverão ser
remetidas as importancias em vales postais.
As `Leis usuais da República', peto
Dr. Tarquinio de Souza, têm o abatimento
de 30%, quando a aquisição fôr de três
ou mais exemplares, em virtude do cuido

do Ministério da Justiça n. 1.234, de 8 de
agosto de 1904.
A.

Atos da Junta Governotiva e do
Govérno Provisório (Indiee)
1930

108000

Atos do Govérno Provisório, or-

ganizados por A. D. Ribeiro
1932
105000

Ação Penal- (lei n. 628, de 28 de

outubro de 1899, que amplia
a ação penal por denúncia. o
decreto n. 3.475. de 4 de novembro de 1899, que regulamenta o art. 5 da lei n. 628,
de 28 de outubro de 1913).

15000

Agricultura (Cria

o Ministério
da) — Decreto n. 1.606, de 20
de dezembro de 1906

1

Volume XXI

Volume XXIII
Volume XXIV
Volume XXV
Volume XXVI
Votuine XXVII
Volume XXVIII (Ilha da
Trindade)
Volume XXIX .
Volume XXX Volume XXXI
Tiranias que. 03 holandeses
usaram com os moradores
do 11:o Cirande
Lopo
garro
Curtas sübre a prosopopéia
— Bento T. 1.31L1o, e Pe-

regrino da América e
Nlino Pinheiro

It1arcilio 1)las — Biografia

15000

Arqiii2,0"t

15000

85000
78000
78000
58000
68000
65000
68000
38000
38000
85000
38000
68000
38000
48000
65000
88000
68000
73000
78000
65000

to e organização dos)

trito

Federal) — Decreto número 20.951. de 18 de janeiro

25000
2$000

108000

Volume I

Volume III .
Volume fV
Volittne V

e• • • •

*******

•••

58000
58000
50000

Ano de 1916
Ano de 1917
Ano de 1918
Ano de 1919
Ano de 1920
Ano de 1994

11000

Arrojadas: (Novo mineral), por
Djalma Guimarães
...... 25000
Atlas pluviométrico do Nordeste
do Brasil, por Delgado de Carvalho (Gerais), 1923
Idem, Idem (Anuais)

35500
31500

Automóveis (Regulamento da
Circulação Internacional de).

28000

Administração e Contabilidade,
por Alfredo Correia
161000

volume

15.000
151000

Acidente no Trabalho (decretos

ng 3.724, de janeiro de 1919;
13.493. de 5 de março de 1919,
e 13.498, de 12 de março de
1919)

11500

Acidentes no Trabalho (decretos
na. 24.637, de 10 de julho de
1934)

21000

Acumulações remuneradas —
Decreto n. 19.576, de 8 de janeiro de 1932
mero 3.139, de 1916

15000

11000

Alistamento e organização dos

de 1933

Arquivo Nacional Publie se 5 e a)

Autoraia (Direitos) — Decreto
n. 4.790, de 2 de janeiro, de
1914

Alistamento Eleitoral — Lei nú18c0

15500 Armazéns Gerais (Regulamento
para o estabelecimento de) —
Arquivos do Jardim Botanico
Decreto n. 1.102, de 21 de nodo Rio de Janeiro:
vembro de 1903
155000
Volume III
155000
Volume IV
Anuário dc Legislações de Fa155000
Volume V'
zendo, por, Afonso Duarte Ri108000
Volume VI
beiro:

Leis as. 496, de 1 de agosto
de 1898, e 2.577, de 17 de
janeiro de 1912
***** 0000

Idem, 2* volume
25000

Arquivos Eleitorais (Alistamen-

Água (Concessão dágua no Dis-

421000
,1411004

Autorais (Leis de direitos) —,

te (1934),

20,80U
205(100
205000

Volume XXV

Ano de 1922
Ano de 1923

fomo Anais do Cungreiso Constituinte
da República — 2' edição, re105000
vista — I° volume (1891) ... 201000
moo
tes000 Anais da Assembléia Constituin-

do Museu Nacional:

Volume XVII
Volume XXIII

Água (decreto n. 3.656, de 24 de

outubro de 1898) — Regulamento para a concessão dágua
dos encanamentos públicos.

Volume VI
Volume VII
Volume VIII
Volume IX
Volume X .
Volume XI
*Volume XII
Volume XIII
Volume XIV .
Volume XV
Volume XVI .
Volume XVII
Volume XVIII
Volume XX .

arquivos eleitorais

u. 24.129. de 1934
18300

68000
108000
88000
88000
88000
..••••
44)8000

Decreto

11000

As ronda ticos Civis (Serviços)

— Decreto n. 20.914, de 6 de
Janeiro dt. 1932

11000

Abóno Provisório — Decreto
n. 183, de 13 de janeiro de
1936

5400

Armas, Munições, Explosivos

(Fiscalisação) — Decreto

n. 1.246, de li de dezembro

de 1936
Acre (Organisação Administrativa) — Lei n. 191, de 16 de
janeiro de 1936. . .

35000
000
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MINISTERIO 00 TRABALHO, INDOSTRIA E COMÉRCIO

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE ÉNDUSTRIAL

RE9I5TA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
seer •u.ICILUeZEKI I

PRIVILÉGIOS DE INVENÇÃO E MARCAS DE INDUSTRIA 1 DE COMERCIO

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Expediente
Expediente do diretor gerai
Dia 10 de dezembro de 1938
Registro de marcas

Veronese & Comp. — SAL MINERALYITA — classe 2 (termo

n . 51.926). — Registre-se.

Luiz Roberto — IBEN — classe 39 (termo n. 54.091). — Registre-se na classe 10.
Soares 8G Stuckrath — BRASIL — classe 8 (termo n. 54.737).
— Indeferido de acordo com o artigo 80 n. 7, do decreto n. 18.284,
de 1923.
George Haiss Manufacturing Company — HAISS — classe 6
(termo n. 62.947). — Renove-se o registro.
Título de estabeleciniento

Oscar Ribeiro Jordão — JUCA PATO — classes 41 e 42 (termo

n. 58.213). — Registre-se nos termos do decreto n. 24.507, de

1934.
Luiz Gonçalves da Silva — ARMAZEM SAMEIRO — classes 41
e 42 (termo n. 58.749). — Indeferido de acordo com o art. 33 número 6, do decreto n. 24.507, de 1934.
Privilégio de invenção

(*) Atwood Machine Company Soc. Anónima -J. Aperfeiçoaalentos nos estojos das bobinas torcedeiras de textis (termo 20.639).
e- Deferido de acordo com o laudo técnico.
Prorrogações de prazos

( a ) International Chemical Company, Limited (termo 62.44'É).
— Concedo o prazo de trinta dias em prorrogação.
Associated Electric Laboratories Inc. Soc. An., (termo 21.805).
Concedo o prazo de trinta dias em prorrogação.
Exigéncias

Laura Graça da Fonseca (termo n. 58.655). — Apresente a
procuração dentro do prazo máximo de trinta dias.
Vítor Guedes & Comp. (termo n. 58.748). — Prestem esclarecimentos quanto ao certificado de registro no país de origem.
Laboratório Klaoberge Limitada (termo n. 52.679). — Cumpra
a exigência do art. 30, do decreto n. 24.507, de 1934.
J. B. Gaivão (termo n. 49.444). — Preliminarmente, apresente
a procuração.
A. Guidi Buffarini S. A., (termo n. 58.522). — Satisfaça as
exigências da Secção.
Companhia Armour do Brasil (termo n. 20:302). — Apresente
a procuração, dentro do prazo máximo de trinta dias.
Eduardo Foschini (termo si. 20.759). — Apresente a procuração
dentro do prazo máximo de trinta dias.
Renato Nees (termo n. 21.940). — Apresente novos relatórios
executados na conformidade das exigências legais.
A. P. Carvalho & Comp. (termo n. 5.411-38). — Comprovo
devidamente as alegações expendidas à fls. 16.
Companhia Itatig (termo n. 58.502). — Apresente a procuração dentro do prazo máximo de trinta dias.
Lingner-Werke Vertriebs Gesellschaft mit Beschrankter Haf,
tung (termo n. 57.606). — Apresente a procuração dentro do prazo
máximo de trinta dias, e satisfaça as demais exigências da Secção.
Lingner-Werke Vertriebs Gesellschaft mot Bescrrankter Haftung (termo n. 57.607). — Apresente a procuração dentro do prazo
máximo de trinta dias, e satisfaça as demais exigências da Secção.
Pedro Paulo Maniero (termo n. 58.349). — Apresente novos
exemplares reivindicando, exclusivamente, os arti gos relativos a uma
classe, sem referência à mudança de tipo. /

IBoletim n. 28

&wiedacie Anónima York (termo n. 58.507). — Apresente nova;
procuração ratificando os atos anteriormente praticados pelo dere)i
silente do pedido.
Distribuidora de Filmes Brasileiros Ltda. (termo .n. 58.512)...
— Preste esclarecimentos quanto ao objeto do registro impetrado.
Jesulindo de Oliveira (termo n. 62.515). — Requeira, querendo
cópia fotostática da procuração.
Salgado & Comp. (termo n. 58.389). — Apresentem novos
exemplares 'e cliché dando à marca forma suficientemente distin.
Uva.
Moinho Fanucchi Companhia Brasileira de Moagem S. A. (ter-4
mo n. 58.508). — Apresente a procuração dentro do prazo máximo(
de 30 dias.
Paramount Pictures, Inc. (termo n. 58.543). — Apresente novos exemplares da nrrca inAtiincio a restrição quanto à palavra
"Pietures" constante do certificado do país de origem.
Luber-Finer Incorporated (termo n. 57.838). — Preste novos
e mais amplos esclarecimentos, à vista da informação do Arqui‘o.
&liça Brasileira Sociedade Importadora e Industrial Limitada.
(termo n. 50.148) — Apresente novos exemplares da marca reivindicando exclusivamente "essencias".
Companhia Hanseática (termo n. 57.484). — Mantenho a exi-gência para que seja excluiria, dos exemplares, a reivindicação relativa co "formato do rótulo".
Félix Gentile (termo n. 58.353). — Os documentos apresentados atenderiam à exigência se deles constasse a denominação dai
marca. Mantenho, portanto, o despacho.
Saad & Comp. (termo n. 58.154). — Apresente novos exemplares em forma regulamentar, completando, outrossim ., com a taxai
de Educação e Saúde — o reconhecimento de fls. 9.
Busi & Comp. (termos na. 58.844 e 58.843).. — Apresento
nova procuração retificando os atos anteriormente praticados pel0
depoc itrinte do pedido.
J. Pelosi (terino n. 11.124-38). — Apresente nova certidão dai
Saúde Pública provando ter sido revalidada a licença do preparado*
• bem como não encontrar-se o mesmo pendente de licenciamento.
Laboralorms Tostes.Sociedade Anónima (termo n. 58.111).
Apreaebte tio\ e enchi, excluindo do mesmo a figura do microscópit
tendo em v:sta a marca apontada pelo Arquivo.
A. & B. bleurer (termo n. 57.431). — Apresente novos exena4
piares do titulo, mencionando o local do estabelecimento.
J. M. 1:"ernandes 4.k Cia., (termo n. 55.346). — Apresente novo(
exemplares do titulo excluindo a referência quanto à classe 12.
Knoll & Cia.. Aktieneesellchaft (termo n. 62%085). — ApresentPd
novo ;. exemplare.s e cliché— incluindo neste último — a existência dt
art. 88 do decreto n. 16.264, de 1923.
Francisco Tavares (termo n. 60.949). — Apresente innox
exemplares sem referência à renovação, fazendo-se, em seguida, novq
publicação.
Pear° Vaz (termo n. 62.210). — Georges Barthet ;termo nó"
mero 58.542), F. Paula Braga (termo n. 58.265) e Alcides Corroia
de Araujo ;termos ns. 46.112 e 46.113). — Prestem esclarecimen-t
Los.
Davids & Cia., Ltd. (termo n. 56.272). — Completem a taxa de' prorrogação, de acordo com o decreto lei n. 614 ale 1938.
Fábrica Ytuana de Chapéus Ltd, (termo n. 58.575). — Cot/SM
plete, com a taxa de Educação e Saúde, os substabelecimentos
fls. 3-v.
Armando Paraguassú Lopes (termo n. 50.167). — Prove o alegado quanto à propriedade do laboratório.
It. Avenarms & Cia. (termo n. 55.918). — Satisfaçam as exie.
dennias da Secção.
J. A. da Cruz & Cia. (termo n. 55.441), Minera Fails CompanY41
(termo n. 58.825). — Mantenho a exigência.
Diversos

(*) Monsen. & Harris (15.896-38)( junto ao termo 59.480). --(
Restitua-se a procuração, mediante recibo.
J. Goulart Machado & Cia., Ltd. (termo a. $2.978). — Aguarcle¡J
1
se solução do termo n. 58.034.
Ernesto Repeli° (termos na. 51.378, 51.377 e 51.379). — Nade
ha que deferir, uma vez que o pedido de reetsurap5o foi apresentei,
Lado fora do prazo legal.
Adalberto Araujo & Cia., Ltd...(term0 n• 51•9811) • •••• A8uarde-11(
solucà'o do termc a. 41.272.
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Boanerges Ferreira Guimarães !teimo n. 55,765). — Aguarde-se
II declaração de etl . fileidadO da marra internacional a. 70.229.
Giovani P:ro. (1911 - 31). — Aguarde-se a consulta feita no processo do ter tilo 11 . 12.807.
Pedro itaidassarri & Irmãos (termo n. 59.317). — Aguarde -se
eolução di prures:se n. 23.939-38.
Lanotatorios Itonitiald Gallier (termo n. 61.341). — Deposite,
querendo, nevo pedido, uma vez que se trata de marca fundamentalmente diversa da inicial.
Usina Sant:, Cruz S. A. (termo n. 27.398-38 junto ao termo
n. 50.te30). ._.. Nada lia que deferir, uma vez que o prazo fixado
no decreto lei n. 611. de 1938, terminou a 11 de novernbra último.
John Perks .1: Sons Limited (termo n. 52.573). — Aguarde-se
solueão do !meio: n. 60.093.
'Companhia Itaquere S. A., (termo n. 25.990-38). — Nada ha
que deferir, tuna ve7 que a marca já foi mandada registrar.
Itabone. Petersee
Co. Ltd. (termo n. 43.280): — Aguarde-se
....solução do- termo n. 61.961.
José Ferreira de Melo (25.278-38, junto ao termo n. 62.719).—
Nada ha que deferir. A pret-ncão do requerente resultaria numa
transferência ti? direitos incabiveis no fase atual do processo.
Alvaro d o Castro Carvalho , (termo n. 5:4_334). — I.e.posite, querendo, novo pedido, uma vez que o cliché apresentado altera fundamentalmente a marca inicial.
Vas,concclos, Carneiro
Cia. (termo n. 58.936). — Aguarde-se
solução 'da marca internacional n. 40.387.
S. A. les:Mulo Nacional de Farmacologia (termo n. 58.382).—
Aguarde-se solução tio termo n. 52.625.
Leal tk, Un.. LI(1. (t n rmo n. 62.936). —Aguarde-se solução da
transferência do registro n. 7.200.
L'Or Favbenindustrie Aktiengesellschatt (26.093-38, junto a patente n. — Nada ha que deferir. Com a expedição da cartapatente, ficou definitivamente encerrada a instância administrativa.
Durante o iongc, período em que o processo. esteve pendente de solução, a suplicante, por duas vezes, substituiu o r rlatário, K.O.) as
mesmas a l e g acries de agora. Seme:hante prática, aceita sonurVe enn.
casos especiais, por toleancia e aquidode, (quando. em rigor, seria
de aplicar-se a sanção imposta no.art. 43. do decreto a 16.251, de
193) não pode e não deve transformar-se como preleade a requerente. em praxe abusiva e, solweItido, tumultuária da ordem processual.
Adolf Kammpfer (termo n. 26.613-38). -- Soda ha . qee defe2. rir, uma vez que o requerente não se valeu do decreto lei n. 614, de
1938.
Usina Santa Cruz S. A. (27.3C-38 juto ao termo a. 56.961)...—
Nada lia que oeferir, uma vez çu o prazo fixado no decreto lei número 61 . 1, de 108, terminou a II de :-.ovombro último.
Companhia Paulista de Papeis e Artes Gráficas (termo número
35.513', 'lerdo em vi s ta as Infnetoa-aes prestadas, e consitPrando
a restem:6o de autoridade Quoerior. eco.1 . :olo no processo do termo
n. 46.262, tomo sem efeito o deste:cito (pie arquivou o peesente processo, para que seja expedido o certirierdo da marca, un,a vez satisfeito o pagamento da taxa devido,
Costabile Immano (termo 11. (12.007). - Aguarde-se solução da
transferência da marca . n. 6.558.
Companhia Antártica Paulista (termo n. 53.938). — Aguarde-se
solução do termo d. 56.818.
flvio Nlagioli (25.227-38, junto a marca n. 3.1.295). Restitua-se
o documento, mediante recibo.
Carlos da Silva Araujo 8. A. (termo n. 62.882). — Aguarde-se
solução da transferência da marca n. 19.769.
João Batista Pompeu de Camargo Rangel (28.830-38, junto a
patente n. alo). — Nada ha que deferir. O prazo de vigência de
garantia de prioridade é falta e improrrozavel.
Novo Vale Corporation (termo n. 19.790). — Expeça-se a carta-

Gomes Alves & Comp.. Ltda. (termo 36.967). — Tndefiro o pedido de restauração, nos ternms do art. 5* do decre',o-lei a. 614, de
1938, tendo em vista o direito de terceiros, adquirido eia consequência do arquivamento do pedido.
t Ernesto Rapallo (termo 51.376). — Indefiro o pedido de restauração por ter sido impetrado fura do prazo estabelecido no decreto-lei n. 614, de 1938.
Studart & Comp. (termo 54.975). — Indefiro o pedido de restauração do processo por ter sido impetrado fora do prazo tet.ibelecicio no decreto-lei n. 614, de 1938.
Leonardo Russo (termo 50.547). — Indefiro o p edido de restauração, uma vez que foi o mesmo impetrado fora do prazo estabelecido no decreto-lei n. 614, de 1938.
Expediente do Diretor da Secção de jrivileigios de Invenção
Dia 10 de dezembro de 1938
EXIGÊNCIAS

Rádio Corporation ef América (termo 17.656). — Satisfaça a

exigência do parecer.
Otto Guilherme Rathsam (termo 20.751). — Preste esclare-

cimentos.

Alvaro Pinheiro Machado Tolosa e Júlio Olivier' (termo 21.463).
— Prestem maiores esclarecimentos.
Ismael Guarischi Filho (termo 21.486). — Satisfaça a exigência

do parecer.

Expediente do diretor da Secção de Marcas
Dia lê de dezembro de 1938
EXIGÊNCIAS

Gurgel & Comp. Ltda. (termo 57.380). — Cumpra 0 disposto

no art. 119 do decreto D. 20.377 - 31.
Desitin Werk Carl Klitue (termo 58.953). — Satisfaça a exigemia do art. 119 do decreto n. 20.377, de 1931.
Gedéon Richter S. A. (termo 58.956). — Reconheça, também,
a letra da pessoa que lavrou o substabelecimento de tolhas 3 v. e
satisfaça a exigência do art. 119 do decreto n. 20.377 -31.
Gedéon Richter S. A. (termo 58.954). — Reconheça, também,
a letra da pessoa que lavrou o substabelecimento le folhas 3 v. e
satisfaça a exigência do art. 119 do decreto •n. 20.377-31.
Morais & Comp. (termo 55.416). — Comparna, para tomar
conhecimento da informação do Arquivo.
José Patrício Figueiredo (termo 58.912). — Pague a taxa dix
Educação devida aos reconhecimentos de folhas 3 o 3 v.

Noticiãrio
:40TIFICAÇ5ES

• convidada a sociedade Multigraph Company a comparecer E
este Departamento, afim de apresentar novas primeirab folhas do
relatório, com o nome devidamente retificado, termo 16.896.
É convidada a firma Figueiredo & Almeida Comp., Ltda., a comparecer a este Departamento, afim de revalidarem o selo da petição
de folhas 9 do termo 57.152.
É convidada a Empresa Cine Alpha Limitada a comparecer a
patente.
este Departamento, afim de satisfazer a exigência do Conselho de
Braga & Woolman Ltd., (termo n. 57.847). — Aguarde-se ao- Recursos
(termo 49.101.)
' !tição do termo n. 58.407.
Carlos da Silva Araujo S. A. (termo n. 62.880). — Aguarde - se
São convidados Filizola & Comp., a comparecerem a este Departamento, afim de efetuarem o pagamento da taxa de alteração oe
solução da transferência da marca n. 19.881.
Companhia Antártica Paulista (termo 63.298). — Aguarde-se nome da titular das seguintes marcas "Bercules" (n. 25.931), "Howe"
(ris. 38.801, 38.826, 38.825, 38.827, 38.824), "Over" (n. 38.799),
solução do termo n. 63.299.
' ablematica s (n. 39.439).
Carlos da Silva Araújo, Sociedade Anônima (termo (42.876). — "Em
Aguarde-se solução da transferência da marca n. 19.862.
aoCarlos da Silva Araújo, S. A. (termo 62.877). — Aguarde-se
CADUCIDADE DE MARCAS
lução da transferência da marca n. 19.865.
M. P. Ltda., (25 909. de 27-10-38), requereu a eaduci.
Carlos da Silva Araújo, S. A. (termo 62.878). — Aguarde-se dadeE.daM.
marca
de Berna "Orbit". n. 36.648.
Notução da transferência da marca n. 19.863.
M. P. Ltda., (25.911, de 27-10-38), requereu a caduci-o
Carlos da Silva Araújo, S. A. (termo 62.883). — Aguarde-se dadeE.daM.
marca "Orbis", de Berna, n. 37.289.
adução da transferência da marca n. 19.864.
Anaarde-se
Carlos da Silva Araújo. S. A. (termo 62.9101.(l
Dor terem agido com jotoorrergks.
ama.a. da transfardncia
62.879.
znarca
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