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EXERCÍCIO DE 1939
A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a /egislação em
vigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercido
de 1939, mediante pagamento da importáncia correspondente a3 período de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas repartições arrecadadoras federais — Delegacias riscais, Alfândegas,
Mesas de Renda e Coletorias.
Aos funcionários pindloos federais, estadeais e municipais é faeuhado pagar o custo de assinatura, computado já o desconto de
20 %, a que tém direito, em duas prestações semestrais de 282000.
Para facilidade • pontualidade sai remesaa, as faaericties de andMentem Mi nardo aceita. quando realizadas até o último dia do men anterior
laqueie em que comem a assinatara, iate é, até 31 de dezembro ou ate 30
dia /nabo.
Pede. se ite rorpareglies arreeadadoraa que alto aceitem pedidos de asai.
antera% alada diedro domam •nadiçtles, a alio ser para funefonár:os.
Preloe de ansiaaturas anuais do aliblato da Juni/ca n on de cada ama
ima deee8ed do ~ido Oficial".
Mepartivilmt ~Mau seasidatantett{ No
No exterior.
particulares' .
Funcionária', publicai'

.‘4.••• • • •

NO interior......_..
No exterior •

101:000
1100000

5ep000
9~00

Stanteroa avulso, de dia 4011 rido, até o /Imite de dez caderno. com suaia folham e mala 100 péla pelou solimiatalt ~ deram do quatro tonina Oi
-tavo)u!med.
Peo ano decorrido, main 5811 réia sobre o preço do dia.
• preço do aliada de bole está fixado na última página.'
01311ERVAC111119
Itedacao lado forneceuá atrataitameate atm assinante. rallateroll
biliramadoe, extraviados ou scaterteres é data da assinatura.
- Convem, por hm% que ea iateresaados renovem as anos asainatarms
som a antecedendo' oravenienta afim de alio ficarem com tut zuna coleções
ileefaleadaa.
- O. conhecimentos dna aminatintas tomada, por Intermédio das coletoria. federais, meseta de rendas • adiardes" poderio ser encaminhada'
diretamente à Imprensa Nacional ama Iratterfereacia data delegadas flacate.
A. assinaturas aio paga. dentre dem primeiras 15 dias do novo pe•
ralado hera° canceladas • procedida a cobrança do respectivo preço.
,n Nos dias 1.0 • 25 de cada nada será publicada, em fazelculos a p ensos ao
"Diário da Justiça", a latrIspendenefla do Supremo Tribunal Militar e do
./Pelannaal de Apelada. de ICdetrf to Federal.

N. do It. Para boa ordem doe serviçoe da Meando, e no baterem.
de público, fica estabekcido que os pedidos para reproduçâo de matéria
paga, verificada pelos interessudos a existéncla de erros ou omissões. devem
mor feitos das 111 h 18 horas e, no máximo, até iS bora* apeio a fluida dos
arado* oficiais.
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Londres, Inglaterra, autorizada a funcionar na República pelo Decreto n. 347, de 19 de setembro de 1935, decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade anônima Royal Mau l Agencies (Brasil) Limited autorização para continuar a funcionar na República, com as alterações introduzidas em seus estatutos por deliberação da assembléia geral extraordinária dos respectivos acionistas.
realizada-a 23 de setembro de 1938, ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir integralmente as cláusulas que acompanham o Decreto n. 347, de 19 de setembro de 1935, e as leis e regulamentos em
vigor, ou que venham a vigorar, sobre o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 1938, 117 8 da Independência
e 50" da República.
GlerULto VARGAS.
Waidemar Falcão.
Eu, abaixo-assinado, tradutor público e intérprete comercial juramentado da Praça do Rio de Janeito, devidamente nomeado pela
MM. Junta Comercial da mesma Cidade:

Ministério da Justiça e Negócios Interiores — Portarias — i,....peCertifico que me foi apresentado um documento, escrito em indiente das Diretorias Justisa e do Interior e de Contabilidade
glês, para traduzir para português, o que fiz como segue:
e da Imprensa Nacional.
Ministério da Educação e Sauim — Apostilas — Portarias — ExpeTradução
diente dos Servieos de Contabilidade. do Pessoal e de Obras,
das Divisee doe Ensinos Secundário e Comercial, da Inspetoria
Royal Mail Agencies (Brazil) Limited.
dos Centros de Saúdo e do Serviço de Saúde Pública do Distrito Feedral.
Em uma assembléia geral extraordinária da Royal Mail Agencies
Ministério da Fazeude — Expediente do Serviço do Pessoal do Mi- (Brazil) Lirnited, realizada em Royai Mail House 14, ',cariai:ali
nistério da Fazenda, da Contadoria Central da Republica, da Street, na cidade de Londres:, na sexta-feira, 23 de setembro de 1938,
Diretoria das Rendas Internas, da Câmara de Reajustamento a seguinte Resolução foi devidamente votada como resolução esEconômico, da Recebedoria Go Distrito Federal, dos Primeiro e pecial:
Seeetrido Conselhos de Contribuintes e da Diretoria do Imposto
Resolução especial
de Renda.
Ministério da Guerra — Apostilas — Portarias — Despachos — ExQue 06 estatutos da Companhia sejam alterados, supripedie nte do Sr. ministro e do Servit„o do Pessosal Civil.
mindo
a subcláueula (C) do arte 13 e substituindo a letra "D"
Ministério da Viação e Obras Públicas — Apostilas — Parlarias —
pela letra "C" no começo da sétima linha desse artigo. —
Expediente do Sr. ministro, da Diretoria Geral de ContabiliEsseclon, presiden:e.
dade, do Serviço do Pessoal, da Comissão de Eficiencia, dos DePor cópia fiel. Assinado: P. Martin, registrador de Compartamentos dos Correios e Telégrafos e de Aeronáutica Civil,
panhias.
da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos do Distrito Federal e da Inspetoria Federal de Obras contra as Sêcas.
Royal Mall Agencies (Brazil) Limited
Ministério da Agricultura — Expediente do Sr. ministro, .no Depare
tamento Nacional da Produção Mineral, da Diretoria da ContaEm uma assembléia geral extraordinária da Royal Mall Agencies
bilidade, do Serviço do Pessosal. da Escola Nacional de 'Veteri- (Brazil)
Limited, realizada em Royal Mail House 14, Leadenhall
nária e do Conselho Florestal Federal.
Ministerio do Trabalho, Indústria e Comércio — Expediente elo Street, na cidade de Londres, na sexta-feira, 23 de setembro de 1938,
Sr. ministro, do Serviço do Pessoal, do Departamento eacional a seguinte Resoluçilo foi devidamente votada como resolução ordido Trabalho, do Serviço de Identifica_ rio Profissional, do Con- nária:
selho Atuarial e do Serviço de Comunicaeões.
Resolução
Termos de contrato — Noticiário — Parte comercial — Rendas púQue o capital da Companhia seja aumentado para £25,000,
blicas — Editais e avisos — Sociedades anônimas — Sociedades
mediante a criação de 24,000 ações de 2,1 cada uma, com dicivis — Anúncios.
reito ao mesmo dividendo e com classificação, a todos os outros respeitos_ igual às ações existentes da Companhia; essas
ações serão emitidas nas épocas e mediante os termos e condições que a Diretoria, oportunamente, determinar. — Es g edoa. presidente.
Por cópia fiel. Assinado: P. Martin, registrador de Companhias.
DECRETO N. 3.254 — DE il DE dovEmBRo DE 1938
Em cada um dos documentos traduzidos supra, havia uma esAutoriza o cidadão brasileiro, Pedro Martins de Morais, a comprar tampilha de 4d., inutilizada por chancela, e um selo Ge um shilling
pedras preciosas
gravado. -

ATOS DO PODER EXECUTIVO

O Presidente da República, usardo das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 74, letra "a", da Constituição Federal, e tendo em
vista o Decreto-Lei n. 406, de 4 de junho de 1938, que regula a
garimpagem e o comércio de pedras preciosas, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o cidadão brasileiro. Pedro Martins
de Morais, residente em Estrela do sul, Estado de Minas Gerais, a
comprar pedras preciosas em todas as zonas de garimpagem, nos
termos do Decreto-Lei n. 466, de 4 de junho de 1938, constituindo
título desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
Rio de Janeiro, 11 de novembro de 1938, 147° da Independência
1 50° da República.
GETULio VAROAR.
A. de. Souza Costa.

(C. 8.161-12-12-938-246500.)
DECRETO N. 3.425 — DI 8 DE DEZEMBRO DE 1938
Concede à Royai Mail Agencies (Brasil) Limited autorização para coa,
tinuar a funcionar na República
O Presidente da República, atendendo ao que requereu a socieLimited, com sede em
dade anônima Royal Mali Agencias •

Eu abaixo-assinado, Henry Alfred Woodbridge, tabelião público
de notas da cidade de Londres, por alvará régio devidamente admitido, juramentado e em exercido:
Reconheço verdadeira a assinatura do senhor Perey Martin, registrador das companhias anônimas incorporadas na Inglaterra, subscrita no dia de hoje perante mim, no fim das cópias certificadas, na
lingua inglesa aqui anexas, duma retolução especial e duma resolução ordinária passadas numa assembleia geral extraordinária da
companhia anônima estabelecida nesta cidade, denominada "Royar
Mail Agencies (Brazil) Limited", celebrada nesta mesma cidade, no
dia vinte e três do mês de setembro do corrente ano; sendo as ditas
cópias devidamente certificadas na ferina prescrita pelas leis inglesas vigentes na matéria e portanto possuem todas as provas para fazer fé de seu conteudo e dignas de toda fé e crédito em juizo ou
fora dele.
Em testemunho do que dou a presente certidão que subscrevo
e selo em público e raso, nesta cidade de Londres, aos vinte e eito
dias do mês de outubro de mil novecentos e trinta e oito.
Em testemunho (sinal) de verdade. Assinado: II. A. Woodbridge, tabelião público.
Selo notarial. li ma estampilha de um shilling,
A firma e qualidade do Sr. Alfred Woodbridge estavam reconhecidas pelo Consulado Geral do Brasil, em boadree, em data de 29 de
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outubro de le33. Firieava o Sr. Alfredo Polzin, eonsul. Selo do
mesmo Consulado Geral inutilizando uma estampilha de 48000, da
verba consular do Brasil.
Estavam coladas e inutilizadas na Recebedoria do Distrito Federal, em data de 16 de novembro de 1938, estampilhas federais do
valor glcbal de 38200.
A firma e qualidade do Sr. Alfred Polzin estavam reconhecidas,
em data de 16 de novembro de 1938, na Secretaria das Relações Exteriores, nesta capital.
Por tradução conforme. Sobre estampilhas federais do valor
global de 4$400.
Rio de Janeiro. 16 de novembro de 1938. —AI, de Maltes Fonseca.
(C. 8.155 -- 12-12-938 -- 1258500.)
DECRETO N. 3.442 —

DE

12 DE DEZEMBRO DE 1938

Declara extintos cargos excedentes
O Presidente da República resolve declarar extintos, por se
acharem vagos, três (3) cargos excedentes da classe F, da carreira de
"Carteiro", do Quadro IV do Ministério da Viação e Obras Públicas,
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, 12 de dezembro de 1938, 117° da Independencia
e 50° da República.
GETULIO VARGAS.

Joeio de Mendonça Lima.

Ministério da Justiça e Negócios Interiores
Por decreto de 6 do corrente, foi exonerado, a pedido. das fnnç:ies de instrutor de Regimento - de Cavalaria da Poli•ia Militar do
Distrito Pedsral, o capitão do Exército Paula Enéas Ferreira da
eiien.

Ministério da Guerra
O Presideute da República dos Estados Unidos do Brasil, reso!ven:
Píd
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~retos de 9 de dntennbro de 1938:
-APOSENTAR :

O prolesser catedrático do Co/égio Militar de Porto Alegre, coronel da Reserva de 1 4 classe João Artur Regis, nos termos do artigo
1:53, :etra e, da Constituição, combinado com a Circular Presidencia!
n. 9.701, de 2 de janeiro de 1936, modificada por despacho de 5 do
seguinte:
Compulsoriamente o bacharel Américo Lios de Vasconcelos Chaves, no cargo de promotor da 8' Região Militar, nos termos do artigo 156. letra d, ca Constituiçao, combinado som a Circular Pres,idencial n. 9.701, do 2 de janeiro de 1936, modificada por despacho do
5 de março seguinte.
VASPAYU

• Nos termos da legislação em vigor, o posto 'ir sargento ajudante
ao amanuense de 1' classe do Exército, José Menezes, corno incurso
no grau mínimo da pena cominada no artigo 1° da lei n. 38, c 4
de abril de 1935.
INIAN»AR

Contar antiguidade de posto aos coronéis Francisco Jaguaribe
G311123 de Matos e José Bonifácio de Sousa Pinto, respectivamente,
de 2 de asseste e 2 de outubro de 1934 e aos majores João Bonifácio
da Silva Tavares, de 2 de agosto de 1934, e Eilgardino de Azevedo
Pinta, de 12 de setembro de 1935, sem dirsito a vantagens atrazadas;
Incluis os serventes interinos da classe C, Quadro III, de Ministério da Guerra. António Marques de Oliveira, Adão •Apolinário
da Silva e Arquiminio Adolfo de Sousa, nas tres vagas que ainda
existem na relação nominal de ocupantes de cargos vagos do mesmo
Ministério.
NOMEAR:

O coronel da arma de infantaria, Francisco de Paula Cidade,
para o cargo de Chefe do Gabinete do Secretário Geral do Ministério
da Guerra;
Nos termos do artigo r, do decreto-lei n. 818, de 16 de agosto
do corrente ano, Maria de Lourdes Areei°, para exercer, interinamente, o cargo de dactilógrafa da Secretaria do Supremo Tribunal
Militar, no impedimento do respectivo serventuário.

Ministério da Viação e Obras Públicas
Decretos do dia 10 de dezembro de 1938
- O Presidente da República, de acordo com os artigos 41 e 40,
tia Lei n. 284, de 28 de outubro de 1936, resolve nomear:
António José Serapião, extranumerário, para exercer o cargo da
classe E, da carreira de "condutor de trem", do Quadro II, do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude do falecimento
do respectivo titular — Manuel Fernandes de Sá.
Josá Pereira Monteiro, extranumerário, para exercer o cargo da
classe E, da carreira de "condutor do trem", do Quadro 1I, da Ministério da Viação e Obras Publicas, vago em virtude. de falecimento do respect.vo titular — Adelson da Costa Goulart.
Alfredo de Morais . Duarte, extranumerário, para exercer o cargo
da classe E, da carreira de "condutor de trem", do Quadro II, do
Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude de extinção
de excedentes.
Ari Pereira lie Morais, extranumerário, para exercer o cargo da
classe E, da carreira de "condutor de trem', do Quadro Il. do Ministério da Viaçã.) e. Obras Públicas, vago em virtude de extinção do
excedentes.
Aurélio da Silva Barroso, extranumerário, para exercer o cargo
da classe E, da carreira de "condutor de trem", do Quadro II, do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude de extinção de
exceder tes .
Edmundo Ricardo, extranumerário, para exercer o cargo da
classe E, da carreira de "condutor de trem", do Quadro II, do Ministério da Viação c, Obras Públicas, vago em virtude da extinção de
excedeet es.
Renato Nabuco ,de Freitas, extranumerá.rio, para exercer o cargo
da classe E, da carreira do "condutor de trem", do Quadro Il. do
Ministério na 'Viação e Obras Públicas, vago em virtude de extinção
de excedentes.
Sebastião Pinheiro, extranumerário, para exercer o cargo da
classe E, da carreira de "condutor de trem", do Quadro II, do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude de extinção de
excedentes.
Sentina Cesaroni, extranumerário, para exercer o citeso da
classe E, da carreira de "condutor de trem", do Quadro II. do .Ministérz o da Viação e Obras Públicas, vago em virtude de extinção da
excedi ites.
fredo de Scusa, extranumerário, Para exercer o cargo t4 a Piasse
E, da carreira de "condutor de trem", do Quadro II, do Ministério
da Viação e Obras Públicas, vago em virtude de extinção J. excedentes.
Júlio Bastos, extranuinerárin. para exercer o cargo da classe E,
da carreira de • ondutor de trem", do Quadro II, do alinistério da
Viaçai e Obras Públicas, vago em virtude de extinção de excedentes.
Mário Cenclicle da Silva, extranumerário, para exercer cargo
da ciassa E. da carreira de "condutor de trem", do Quadro 11 do
Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude de extinção
de excedentes.
Carlos Mariatie Machado, ertranumerário, para exercer o cargo
da classe E. cia carreira de "condutor de trem", do Quadro II do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude de extinção de
excedentes.
Álvaro Paulo de Oliveira, extranumerário, para exercer a cargo
da classe E, da carreira de "condutor de trem", do Quadro II, do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude de extineão
excedentes.
O Presidente da República, de acordo coro o artigo 33, da Lei
n. 234, de 28 de!outubro de 1936, resolvo nomear:
Aléxio Menezes, para exercer, interinamente, o cargo da classe
F, da carreira de "contínuo", do Quadro I, do Ministério da 'Viação
e Obras Públicas, vago conforme consta das tabelas anexas h referida
lei.
O Presidente da República, de acordo com os artigos 41 e 40, da
Lei it. 284, de 28 de outubro de 1936, resolve nomear:
Renulfo José Maria, para exercer o cargo da classe G. da carreira de "maquinista de estrada de ferro", do Quadro II, do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude de falecimento
do respectiva titular — João Mesquita.
O Presidente da República, de acordo com o artigo 1', in fine,
das Disposições Transitórias da Lei n. 284, de 28 de outubro de
1936, resolve:
Expedir o presente decreto a Joaquim Delgado, que exerce, efetivamente, o carge de Carteiro da classe D, do Quadro XX, do Ministério da Viação e Obras Públicas, cargo este anteriormente denominado carteiro da agência de Nova Friburgo, na Diretoria Regi°.
mil dos Correios e Telégrafos do Rio de Janeiro, para o qual fóra
nomeado em 22 de julho de 1926.
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_ ide decreto a Ismael Leal do Carvalho, que. exerce, ciciaaamente, o cargo de Carteiro da class D, do Quadro XX, do
Ministério da Viação e Obras Públicas, cargo este anteriormente denominado Carteiro da agência de Barra do Pirai, na Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos do Rio de Janeiro, para o q ual fóra
removido em 3 de fevereiro de 1933.
Expedir o presente decreto a Dinarte Ferraz Bueno, qlsa exerce,
efetivamente, o cargo de Servente da classe C, do Quadro XX, do Ministério da Viação e Obras Públicas, cargo este anteriormente denominado Servente da agência de Barra do Pirai, na Diretoria Regional doe Correios e Telégrafos do Rio de Janeiro, para o qual fóra
nomeado em 4 de novembro de 1926.
Expedir o presente decreto a frio Assis Pinheiro, que exerce,
efetivamente, o cargo de Servente da classe B, do Quadro XX, do
Ministério da Viação e Obras Públicas, cargo este anteriormente denominado Servente da agência de Paraíba do Sul, na Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos do Rio de Janeiro, para o qual fóra
nomeado em 28 de março de 1927.
1._:nedir o presente decreto a Belmiro de Sousa Brito, que exerce.
efetivamente, o cargo de Servente da classe B, do Quadro XX, do
Ministério da Viação e Obras Públicas, cargo este anteriormente denominado Servente de 2' classe da Agência de Barra do Pirai, na Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos do Rio de Janeiro, para
o qual fóra removido em 28 de junho de 1927.
Expedir o presente decreto a Orlando Ferreira da Cruz, que
exerce, interinamente, o cargo de Servente da classe B, do Quadro
XX, do Ministério da Viação e Obras Públicas, cargo este anteriormente denominado Servente da Diretoria Regional dos Correios e
Telégrafos do Rio de Janeiro, para o qual fóra designado em 19 de
fevereiro de 1935.
Expedir o presente decreto a Querubim Muniz, que exerce, efetivamente, o cargo de Carteiro da classe B, do Quadro XX, do Ministério da Viação e Obras Públicas, cargo este anteriormente denominado Estafeta da Agência Postal de Orlándia, na Diz ataria Regional
dos correios e Telégrafos do Rio de Janeiro, para o qual fera nomeado por portaria de 8 de novembro de 1929.
O Presidente da República, atendendo ao que propôs o diretor
geral dos Correios e Telégrafos, no ofício protocolado na Secretaria
da Estado da Viação e Obras Públicas, sob o n. 23.586-38, resolve
aposentar, no interesse do serviço público, nos termos do artigo 177
da Constituição Federal e da Lei Constitucional n. 2, de 16 de maio
de 1938:
Francisco Ribeiro Rosas, no cargo da classe "H", da carreira de
"telegrafista", do Quadro III, do Ministério da Viação e Obras Pú••
blicas.
Francisco José Mariano, no cargo da classe "H" da carreira de
"inspetor de linhas telegráficas", do Quadro III, do Ministério da
Viação e Obras Públicas.
Ernesto Ademar de Sousa no cargo da classe "I", da carreira
de "te:egrafista", do Quadro III, do Ministério da Viação e Obras Públicas.
Edmundo Barreto de Almeida e Albuquerque, no earco da classe
"I", da carreira de "oficial administrativo", do Quadro III, do Ministério da Viação e Obras Públicas.
José E.mflio Horta Buzelin, no cargo da classe "I", da carreira
de "oficial administrativo", do Quadro XXIV, do Ministério da Viação
e Obras Públicas.
Elmir Pinto de Morais, no cargo da classe "I", da esrreira de
"oficial administrativo", do Quadro XXIII, do Ministério da Viação e
Obras Públicas.
Teotónio Pinheiro de Freitas, no cargo da classe "I", da carreira
de "oficial administrativo", do Quadro XXIII, do Ministério da Viação
e Obras Públiees.
Hilário Alves da Silva, no cargo da classe "I*, da carreira de
"oficial administrativo", do Quadro XIV, do Ministério da Viação e
Obras Públicas.
José Otávio da Rocha, no cargo da classe "J", da carzeira de
"telegrafista", do Quadro III, do Ministério da Viação e Obras Públicas.
Joaquim de Macedo Costa, no cargo da classe "J", da carreira
de "oficial administrativo", do Quadro M, do Ministério da Viação
e Obras Públicas.
José Eubank Lewis, no cargo da classe "J", da carreira de "inspetor de linhas telegráficas", do Quadro III, do Ministério da Viação
e Obras Públicas.
João da Silva Lopes, no cargo da classe "J", da carreira de "oficial administrativo*, do Quadro IV, do Ministério da Viação e Obras
Públicas.
Augusto de Paula Bafa, no cargo da classe "J", da carreira de
"oficial administrativo", do Quadro IV, do Ministério da Vieãao
Obras Públicas.
Frederico Alves de Oliveira, no car go da classe "K", da carreira
de "oficial administrativo", do Quadro XIV, do Ministério da Viação
e Obras Publicas.
Hortancio Guanabara, no cargo da classe "E', da carreira de
"oficial administrativo", do Quadro IV, do atini gério da .Vizto0
Obras Públicas..
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O Presidente da República, nos. 1-rmr,,, ch llu • • '-nr
resolve aposentar:
Augusto Freitas, no cargo da classe "II", da carreira do "tele.
grafista", do Quadro III, do Ministério da Viação e Obras Públicas.
Gerson Martins Pena, no cargo da classe "B", da carreira de
"carteiro", do Quadro XXXIII, do Ministério da Viação e Obras Pá,
blicas.
Joaquim Silva, no cargo da classe "E", da carreira de "carteiro",
do Quadro XVI, do Ministério da Viação e Obras Públicas.
Mário César, no cargo aa classe "B", da carreira de "carteiro",
do Quadro XXXIII, do Ministério da Viação e Obras Públicas.
Tomas Pompeu de Sousa Brasil Sobrinho, no cargo de inspetor
técnico, adido, da Inspetoria Federal de Obras contra as Sécas.
O Presidente da República, atendendo o que requereu o engenheiro (I. F. E. e D. N. E. R.) da classe "N", do Quadro I, do
Ministério da Viação e Obras Públicas, Francisco de Abreu e Lima
Júnior, resolve aposentá-lo no referido cargo, nos termos do artigo
177, da Constituição Federal e da Lei Constitucional n. 2. de 18 de
maio de 1938
Decretos de 12 de dezembro de 1938
O Presidente da República resolve nomear, de acordo com os artigos 41 e 40, da Lei n. 284, do 28 de outubro de 1936:
Morelino Caldeira da Silva, o extranumeririo para exercer
cargo da classe -D", da carreira de "carteiro", do Quadro IV, do
Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude da exoneração do respectivo titular. João da Silva Azevedo.
Manuel Soares dos Santos, o extraaumerário para exercer a
cargo da classe "D", da carreira de "carteiro", do Quadro IV,. ..!o
Ministério da Viação e Obras Públicas vago em virtude da exoneração do respectivo titular, José da Silva Galo.
Clovis Alves de Barros, o extranumerário para exercer o cargo
da classe "D", da carreira de "carteiro". do Quadro IV, do Ministério
da Viação e °lin g Públicas, vago em virtude da exoneração do respectivo titular. Jesé Maria Bandeira Rodrigues.
Osvaldo Siecol, Gagiinno, o extranumerário para exercer o carga
da classe "D". da carreira de "carteiro", do Quadro IV, do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude da demissão do
respectivo titulai ., Aninuef Jorge Henrique.
José Donato, o extranumerári r) para exercer o cargo da classe
"D", da carreire de "carteiro". do Quadro IV, do Ministério da Viação
e Obras Públicas, vago em vieinde da demissão do respectivo titulai,
Ne:sun Caetano ne Silva.
Jo:se Lodo Gartano tia Silva, o servente da classe "C", do Quadro
IV, do Ministério da Viação P Obras Públicas, para exercer o cargo
da classe "D" es carreira de "carteiro", do Quadro IV. do atinisiério
Públicas, vago cm s-rtude da exoneração do
s
da Viação e Obra
pectivo titular. Lindolto de Távora Freire de Andrade.
Mário de Araújo. o ~ode el a classe "C", do Quadro INT. do 1Wnisterio da Vinetb_ e Obras Ptiblira, para exercer o cargo da alae-e
"D", da carreira de "carteiro", do Quadro IV, do Ministério da Viaeão
e Obras Públicas, vago ctinforine consta das tabelas anexas h citada
Raimundo Martins Chaves 13orgas, o servento da classe "C", li0
Quadro IV, do Miristério da Viação e Obras PúBlicas, para f...xeeeer
o cargo da clasee "D", da carreira de "carteiro" do mesmo qual-0,
vago corforme consta das tabelas anexas à citada lei.
José Elisio de Carvalho, o st rvente da classe "C". do Qaadro IV.
do Ministério da Viação e Obras Públicas, para exercer o cargo da
classe "D", da •carreira de "carteiro", do mesmo quadro, vago em virtude do falecimento do respectivo titular, Evaristo de Oliveira.
Silvio Dano Ribeiro, o condutor de malas da Dirateria Regional
do Distrito Faderai. para exercer o cargo da classe "D", ds carreira
de "carteiro", da Quadro IV, do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtiicli cio falecimento do respectivo titular, Dionisio
Rodrigues Ferreira.
José Fernandes Árias, o condutor de malas da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos do Distrito Federal, para exercer
cargo da classe "D", da carreira de "carteiro", do Quadro TV, do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago conforme consta das ta,
belas anexas ti citada lei.
Moacir Lúcio Caetano da Silva, o condutor de malas (Na Direte.
ria Regional dos Correios e Telégrafos do Distrito Federal. para
exercer o cargo da classe "D*, da carreira de "carteiro", do Quadro
IV, do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago conforme consta
das tabelas anexas 11 citada lei.
Robertson Monteiro Piquet Moscoso, o condutor de malas da Di••

reteria Regional dos Correios e Telégrafos do Distrito Federal, para
exercer o cargo da classe "D", da carreira de "carteiro" do Quadra
TV, do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago conforme consta
das tabelas wexas IL citada lei.
César Eiffio de Melo, o condutor de malas da Diretoria Regional
doe Correios e Telégrafos do Distrito Federal, para exercer o cargd
da classe "D" da carreira de "carteiro", do Quadro IV, do Minis.
tério da Viação Obras Públicas, vago em *tudo da axoneracão do
respectivo titular, Dano Munis de Brito.

011arta-fei r a 1 4

mmin nFICTAT., (Sn(ein 1)

D4zernbro

de 1935

da República resolve nomear, de acordo com os
artigos 41 e 40 da Lei n. 284, de 28 de outubro de 1936, o. baldeadores de malas da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos do
Distrito Federal, Maurilo de Melo e Vicente Mendes de Melo Filho,
para exercei eni os cargos da classe D, da carreira de Carteiro. do
Quadro IV, do Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos conforme
constam das tatstas anexas à citada lei.

mento de associados seus, em favor da Caixa de A p osentadoria e
Pensões daquela estrada e de diversas associações de classe e mu-.
titutos de crédito.
2. O extinto Conselho examinou o assunto, tendo, SM exposi.
ção de motivos de 16 de fevereiro deste ano, sob número 3.950, proposto a Vossa Excelência o encaminhamento ao Ministério da Fazenda dos processos contidos no dossier número 3, para que peio
órgão fiscalizados das consignações fossem examinadas as reclamações e aplicadas as sanções legais cabíveis, se houvesse infratores.
3. Ouvido, o Ministério da Fazenda, depois de fazer consideraO Presidente da República resolve nomear, de acordo com os artigos 41 e 40 da Lei n. 284, de 28 de outubro de 1936, os extranuine- ções sobre a matéria, opinou pelo "arquivamento do processo", ora
rarios para exercerem o cargo da classe D, da carreira de Carteiro, encaminhado por Vossa Excelência a es'e Departamento.
4. Não parece a este Departamento "que os argumentos do Mido Quadro 1‘', dc Ministério da Viação e Obras Públicas, vago connistério da Fazenda justifiquem o arquivsmento do processo.
forme consta das tabelas anexas à citada lei.
5: Isto p orque, se rea . mente existem as irregularidades indicaRenato • Rodupiano Gonçalves dos Santos, António Queiroz da das pelo Sindicato, que, aliás, deixou de ter existência legal à vista
Silva, Guilherme da Costa Gimes, José da Costa Gomes, Milton Soares do que dispõe o decreto-lei número 2.240, a maior responsabilidade
de Oliveira, Cid Pinheiro Pires, Manuel de Jesus Castro, Gilberto nas mesmas cabe, evidentemente, à Central do Brasil, pois ela é
Augusto Borges. ledo Farias de Vargas Campos, José da Costa. An- quem faz as averbações de consignações e os consequentes descontônio dos Anjos, Gerson Botelho das Mercês, Alceu Rosa de Carvalho, tos em folha de pagamento.
Vatter Medeiros dos Santos, Ivan de Castro Almeida, Rafael Xavier
6. As irregularidades apontadas são graves e fach será apude Assis, Mário Delduque, Carlos Alberto de Noronha Feita! e Nestor rar a veracidade das mesmas, mediante a abertura de um inquerilo.
Fellime dos santos.
7. Nestas condições, ao restituir o processo em apreço, tenho a
honra de sugerir a Vossa Excelência a abertura, pelo Ministério
da Viação e Obras Públicas, de um inquerito, para apurar se a Eirada de Ferro Central do Brasil fez, de fato, irregularmente, averbasóes de consignações e descontos em folha de pagamento.
Aproveito a oportunidade para renovas a Vossa Excelência os
protestos do meu mais profundo respeito. — Luis Simões Loped,

Ministério do Trabalho, Indústria
e Comércio

Por decreto de 8 de dezembro do corrente ano foi exonerado
Nelson Bergamini, do cargo que exercia, interinamente, de Estatístico Auxiliar, da classe E, do Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio, visto ter aceitado outro cargo.
— Por outro da mesma data, foi exonerado Carmelo Soares Amaral, do cargo que exercia, interinamente, de Fiscal de Seguros da
classe I. do auadso único do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.

presidente. .

Aprovado.
Em 1 de dezembro de 1938. — G. VARGAS.

DE/489 — Em 30 de novembro de 1938 — Excelentíssimo Senhor
Presidente da República — O Senhor Ministro da Agricultura encaminhou a este Departamento a exposição de motivos O. M. 722. de
26 de outubro último, em que, atendendo ao que propôs a diretoria do
Serviço de Fomento da Produção Vegetal, submete à consideração de
Vossa Excelência a indicação de José Soares de Medeiros, para,
o
como extranumerário mensalista, exercer as funções de Ajudante
de motorista de 35 classe, no Serviço de Cooperação, no Município
de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, na vaga ainda por preencher na respectiva tabela.
2. O Serviço do Pessoal e a Comissão de Eficiência do referido
Ministério, ouvidos, opinaram, favoravelmente, à aceitação da proposta. .
3. As demais exigências do decreto-lei número 240, de 4 de fevereiro último, aplicáveis ao caso em exame, foram satisfeitas, notadamente as do Inciso I, do artigo 18.
EXPOSIÇÕES DE MOTIVOS
4. Provada que está a necessidade do preenchimento da vaga
•
DC/469 — Em 30 de novembro de 1938 — Excelentíssimo Senhor referida, e, como não importe a admissão indicada em aumento de
Presidente da República — Submeteu Vossa, Excelencia à apreciação despesa, uma vez que se verificará em lugar vago, tenho a honra de
diste Departamento a exposição de motivos em que o Senhor Minis- )p assar o incluso processo às mãos de Vossa Excelência, opinando no
tro da Vaição e Obras Públicas sugere a expedição de um decreto-lei, sentido de nada haver a opas ao atendimento da proposta formulada
considerando como de oito dias o prazo cio afastamento do serviço pelo SenhorMinistro da Agricultura.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
permitido, sem prejuízo para o funcionário, por motivo de nojo ou
protestos do meu mais profundo respeito. — Luis Simões Lopes,
gala de casamento.
presidente.
2. Justificando a medida, alega o Senhor Ministro não haver
Aprovado.
razão para que perdurem as divergências entre as disposições leEm 8 de dezembro de 1938. — 0. VARGAS.
gais que regulam a matéria.
3. E' verdade que o decreto número 20.904, de 4 de janeiro
de 1932, estabelece, em seu artigo 1 0 , que "a ausência por motivo de
DE/497 — Em 7 de dezembro de 1938 — Excelentlssimo Senhor
nojo ou gala de casamento, não será considerada como falta para os
efeitos da perda de vencimentos, desde que não ultrapasse de sete dias'. : Presidente da República — Em aviso G. M. 530, de 30 de agosio •io
4. Mas, por outro lado, os decretos números 42 e 2.290, res- corrente ano, o Senhor Ministro da Agricultura solicitou fosse silopectivamente, de 15 de abril de 1935 e 28 de janeiro último, por- metida à consideração de Vossa Excelência a indicação de Mário
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tanto, posteriores aquele, fixam em oito o número de dias que ao

Mazzini, para exercer, no Núcleo Colonial Inglês de Sousa, do Ser-

DC/470 — Em 30 de novembro de 1938 — Excelentíssimo Senhor
Presidente da República — Submeteu Vossa Excelência à apreciação
do extinto Conselho Federal do Serviço Público Civil uma representação do Sindicato Unitivo Ferroviário da Central do Brasil, denunciando irregularidades nos descontos feitos nas tolhas de paga-

• DE/498 — Em 7 de dezembro de 1938 Excelentíssimo Senhor
Presidente da República — Em aviso u. 74, de 23 de setembro último, o Senhor Ministro da Educação e Saúde, atendendo ao proposto pelo Departamento Nacional de Educação, solicitou ao D. A.
S. P. fosse submetida à consideração de Vossa Excelência • indicação de Juvencio Mendonça de Oliveira, para exercer, como extra,*

funcionário é permitido ausentar-se do serviço, pelos aludidos mo- viço de Irrigação, Reflorestamento e Colonização, as funções de 'rabalhador de 4 5 classe.
tivos.
2. O Serviço do Pessoal e a Comissão de Eficiência, ouvidos,
5. Assim sendo, não há divergência entre as disposições legais conclu irem pela aceitação da proposta nos termos em que foi forem vigor, pois não mais prevalece o número de sete dias, determi- mulada.
nado pelo decreto número 20.904, que, nesta parte, está revogado, e,
3. Satisfeitas que foram as formalidades do decreto-lei núsim, o de oito dias.
mero 240, de 4 de feveiro último, peculiares ao caso em exame, no6. Além disso, o Estatuto do Funcionário, ora em estudo neste tadamente as do artigo 18, tenho a honra de passar às mãos de Vossa
Departamento, deverá ratificar as dispesiotes vigentes sobre o as- Excelência o incluso processo, opinando no sentido de nada haver a
sunto.
opór ao atendimento da indicação do Senhor Ministro da Agri7. Nestas condições, ao restituir a Vossa Excelência a exposição cultura.
de motivos em apreço, tenho a honra de opinar pelo não atendimento
Aproveito a oporttunidade para renovar a • Vossa Excelência
da . sugestão objeto da mesma.
os protestos do meu mais profundo respeito. — Luiz Si174448 Lupes,
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os presidente.
protestos do meu maid profundo respeito. — Luis Simões Lopes,
Aprovado.
presidente.
Em 8 de dezembro de 1938. — G. VARGAS.
Arquive-se. Em i de dezembro de 1938. — G. VARGAS.
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numerário-mensalista, na Escola de Aprendizes Artífices do Rio
Grande do Norte, as funções de coadjuvante de 3a classe, com o
salário mensal de 450$0 na vaga de Raimundo Hostillo Dantas, que,
na forma do decreto-lei n. 24, de 27 de novembro de 1937, optou por
outro emprego.
2. Ouvidos, o Serviço do Pessoal e a Comissão de Eficiência
concluiram pela aceitação da proposta.
3. Satisfeitas que foram as demais formalidades do decreto-lei
n. 240, de 4 de fevereiro do corrente ano, aplicáveis à espécie, notadamente as do inciso I, do artigo 18, o, como a admissão indicada
não importe aumento de despesa, por verificar-se em função vaga,
tenho a honra de passar o incluso processo às mãos de Vossa là.celõncia, opinando no sentido de nada haver a °pôr ao atendimento
da presente proposta.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência 03
protestos do meu mais profundo respeito. — Luiz Simões Lopes,
presidente.
Aprovado.
Em 8 de dezembro de 1938. — G. aramas.
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timo, o Senhor Ministro da Educação o Saúde, atendendo ao proposto pelo Departamento Nacional de Saúde, solicitou fosse submetida à consideração de Vossa Excelência a indicação de Atmir Rodrigues Palmeiro, para exercer, como extranurnerário-mensalista,
no Ser , iço Anti-Venéleo das Frmteiras, as funções de naalico adjunto de 1' classe, na vaga decorrente da dispensa, a pedido, de António Francisco da Silva Acioli.
2. Ouvidos, o Serviço do Pessoal e a Comissão de Eficiência
concluiram pela aceitação da prupcsta.
3. Satisfeitas que foram as demais formalidades do decretolei n. 240, de 4 de fevereiro do corrente ano, inerentes à espécie, e,
como da admissão indicada não resulte aumento de despesa, por verificar-se em função vaga, tenho a honra de encaminhar a Vosqa
Excelência o incluso processo, opinando no sentido do nada haver
a opór ao atendimento da presente proposta.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
protestos do meu mais profundo respeito. — Luiz Simões Lopes,
presidente.
Aprovado.
Em 8 de dezembro de 1938. — O. Ymtass.

DE/499 — Em 7 de dezembro de 1938. — Excelentfssimo Senhor
Presidente da República — Em exposição de motivos numero G. M.
840, de 16 de novembro próximo findo, dirigida a Vossa F.:elência,
por intermédio dêste Departamento, o • Senhor Ministro da Agricultura indica Manuel Pedro Maya, para exercer, na Escola Nacional
de Agronomia, as funções do servente de 5a classe, na vaga decorrente da dispensa de Armando Oliveira Pereira de Barros.
2. Satisfeitas que foram as exigências do decreto-lei número 240, de 4 de fevereiro último, peculiares ao caso em exame, notademente as do artigo 18, inciso I, e, tratando-se de função vaga, cujo
preenchimento não acarretará aumento de despesa, já prevista para
o atual exercido, tenho a honra de passar_ o incluso processo às
mãos de Vossa Excelência com parecer no sentido de nada haver
a °pôr ao atendimento da proposta do titular da pasta da Agricultura.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
protestos do meu mais profundo respeito. — Luiz Siniões Lopes,
presidente.
Aprovado.
Em 8 de dezembro de 1938. — G. Vaaoas.

DE/502 — Em 9 de dezembro de 1938 — Excelentíssimo Senhor
Presidente da República — Em aviso número 66, de 23 de setembro
último, o Senhor Ministro da Educação e Saúde, atendendo ao proposto pelo Departamento Nacional de Saúde, solicitou fosse submetida à consideração de Vossa Excelência a indicação de Nicodemus
Alves Pereira, para exercer, como extranumerário mensalista, na
Delegacia Federal de Saúde da 3a Região, as funções de Assistente
técnico de Sa classe, na vaga de !rad Done Ferreira, que desistiu do
lugar.
2. Ouvidos, o Serviço do Pessoal e a Comissão de Eficiência
concluiram pela aceitação da proposta.
3. Satisfeitas que foram as doma; exigências do decreto-lei
número 240, de 4 de fevereiro do corrente ano, pecu l iares à espécie,
notadamente as formalidades do inciso I, do artigo 18, e, como a admissão indicada não importa em aumento de despesa, por verificarse em função vaga, tenho a honra de passar o incluso kg mãos de
Vossa Excelência, opinaado no sentido de que nada ha a opór ao
atendimento da presente proposta.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
protestos do meu mais profundo respeito. — Luiz Simões Lopes,
presidente.
Aprovado.
DE/500 — Em 7 de dezembro de 1938 — Excelentíssimo Senhor
Em 9 de dezembro de 1938. — G. Viatosa.
Presidente da República — Em aviso n. 75, de 23 de setembro dlDiViSA0 DE EXTRANUMERARIOS
Relação nominal dos tarefeiros necessários aos trabalhos relativos à ultimação do ficaario do pessoal extranumerario mensalista, admitido nos termos
,2eirzreiro .le
do 1 ecre.o-lei e. 20
t, zu iir te , a las rela;3es
auaís lesse mas n. es3oal, ora taiGalas aldeias a .ak Depariamento
por cada MI:deteria, em ° peai:acta ao lisposto no n. V 10 art. 21 ai referido decreto-lai,_ cujo paga riamo correrá por coara do saldo da (louça.
orçamentaria atrioul ta a este mesmo Departamento - Verba l a - Titulo 11 -Subconsignação 2

N. de
ordem

Nomes

1

Dyla de Almeida Amado..

2
3
4
5

Clotilde* Estrella...•..,
Ruth C.ontinho Rocha
Maria izab.:I d4 Oliveira Alves..
Juracy c14 Almeida Magalidles
Elza de Abadia
Camelia Rioetro dos Reis..
Loltta Kocn Freire.
Lygla Pacheco de Magalhães
Dalva Cabral Cardoso.
Outomar Metia
loa() Luizetti
Neide Ramirez Deleito
Vera Arruda Rodas
Dulce Meira
Nilda de Azevedo
Newton Guimarães Werneck
Pedro Monteiro de Almeida Neto

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

D.

CÃ]

.. .

13 de Dumibro de 1)13. -

indicação do trabalho

Fixação
do preso

Confecção de fichas,
preparação e coai>.
renda de relações nominais.

De 5 a 31
de Dezembro.

Idem.
Idem.
Idem.

idem.

idem.

Id :na.
Idem.
Idem.
idem,
Idem.
Idem,
Idem.
Idem.
Idem.
alem.
IdJm.
la em.

ii2M..

Bztt: ¡coar/

Mini -ro 1
de produçao cond

lio

Idem.

ittzee.

Idem.
idem.
Ideal.
Ident.
Idear.
dem.
Ident.
Idear.
Ident.

(dem.

Idem.
Idem.
Ident.

Sampaio, diretor de divisão.

Ideei.
Ident.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

1

Condições
de execução Acabamento de pagamento

Trabalhos detilográEcos e outros necessários a cederei:da das
relações noatiaals.

Perfeito

100 reis
por unidada relia os
conferida.

Idem.
Ideai.
Idem.
Ident.
Idem.
Ideia.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
idem.
Idem.
I dem .
idem.
Idem.
Idem.
Idem.

!demi

Ident.
Ident.
Ide na.
Idem.
idem.
Ideia.
Idem.
Idem.

Idem.
Ident.
Ideia.
idem.
Idem,
Idem.
Idem.
idem.
Ident.
Ideia.
Ident.
Idem.
Idem.
Idem.

idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Ident.
Idem.
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Processo n. 1.107-38 -- Matilde Menezes Monteird da Silva, ricriturário, classe G, do Quadro V, do Ministério da Fazenda, pede
transferência de carreira. — Compareça a esta Divisão em uma segunda ou sexta-feira, entre 16 e 18 horas.
Augusto de Bulhões, Oficial Administrativo, classe J, do Quadro
XII, do Ministério da Fazenda, com exercício na Divisão do Funcionário do Departamento Administrativo do Serviço Public% pede
lhe sejam concedidas as férias regulamentares a que tem direito.—
Deferido. — Paulo Lura, diretor da Divisão.
Processo a, 578 — Raul Pereira Passos, Oficial de Justiça da
Justiça Militar (cargo extinto), pede seu aproveitamento. — O requerente foi nomeado Oficial de Justiça, da classe E, do Quadro II.
do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, por decreto de 22 de
novembro, publicado no "Diário Oficial" do dia 6 de dezembro de
1938.
Assim sendo, restitua-se o presente processo ao Ministério da
Guerra, para arquivamento. — Luis Simões Lopes.
Processo n. 1.312 — Paulo Pereira da Silva, Continuo Porteiro
do extinto Tribuna: Regional Eleitoral de Mato Grosso, em disponibilidade, pede seu aproventamento. — O requerente foi nomeado
para o cargo de Contínuo, classe F, Quadro I, do Ministério da Educação e Saúde, poz decreto de 28 de novembro de 1938, publicado no
*Diário Oficial" do dia 2 de dezembro de 1935.
Assim sendo. restitua-se o presente processo ao Ministério da
da Justiça. — Luiz Simões Lopes.
Processo n. 1.898-37 — Lafayette Rodrigues dos Santos, Oficial
Administrativo, classe I, do Quadro III, do Ministério da Justiça,
pede transferência de carreira. — Tendo o Sr. Presidente da República, na Exposição de Motivos D. F. 343, autorizado a transferência
do requerente, nada ha a providenciar. Arquive-se. — Podo Lera,
D. D.
Processo n. 2.398 — Lourival Amaro Barbosa, ex-guarda aduaneiro da Alfândega do Rio de Janeiro, recorre do ato do Sr. Presidente da República, que o exonerou desse cargo. — Dirija-se, querendo, à autoridade competente. — Luiz Simões Lopes.
Processe n. 4.607 — DF/828 — Demâtrio Fra nça, reeriturkrio.
classe G, do Quadro I, do Ministério da Guerra, pede a este Departamento que lhe seja permitido, por equidade, goaar do benefício
do decrete-lei n. 145, de 29 de dezembro de 1937, para, fim de ter
acesso is classe 11, da carreira de Oficial Administrativo, em igualdade de condições com os antigos terceiros Oficiai. da Meios de
Cartuchos de. Infantaria, também ineluidos naquela clame de &seriturários.
2.Alega o requerente ter prestado dois concurso. para e antige
eargo de 3* oficial, não tendo entretanto logrado aproveitamento.
3. Quer prevelecer-se desses concursos, para o fim de ser considerado como compreendido nas disposições do decreto-lei a. 145,
citado.
4. A antiga C. E. G., é de opinião que o pedido ad poderá ser
atendido por equidade, por entender que o decreto-lei n. 145 não
ampara os atuais escriturários, classe G, do Quadro I, oriundos do
antigo quadro da Fábrica de Cartuchos de Infantaria, inclusive e requerente e os terceiros oficiais.
5. A D. S. Informa que foi encaminhado a esta Divisão um outro
requerimento do interessado sobre o mesmo assunto.
6. Esse processo, segundo informa o S. C., foi encaminhado à
C. E. G., para esclarecimentos. •
7. O requerente exercia anteriormente à lei n. 284, de 28 de
outubro de 1936, o cargo de escrevente daquela Fábrica, que, com
os terceiros oficiais passaram para a classe O, da carreira de Escriturário.
e. Os ucupantes do cargo de Escrevente, não tinham acesso aos
cargos de 3, e I' oficiais; poderiam, entretanto, ser aproveitados
como terceiros oficiais, desde que se submetessem ao concurso estabelecido no regulamento da mencionada Fábrica, aprovado Pelo
decreto n. 19.78n. de 25 de fevereiro de 1914.
9. O decreto-lei n. 145, de 29 de dezembro de 1937, estabelece
que só poderão beneficiar-se Ao aproveitamento por ele previsto, os
funcionários que pela legislação anterior à Lei do Reajustamento
tinham o seu acesso assegurado até o cargo mais elevado do quadro
a que pertenciam, independente de provas, ou, quando dependentes
de provas, desde que estas tenham sido prestadas até 30 de outubro
de 1936, observada a condição de que as funções dos cargos a que
seriam proolovidos fossem análogas às das caneiros de Oficial Administrativo. Estatístico e Contínuo.
id. A situação do requerente, conforme se vê, não se enquadra
nos termos do referido decreto-lei, não podendo, por isso, ser atendido, mesmo por equidade, como é requerido.
11. De parecer da antiga C. E. G. depreende-se que os terceiros oficiai s; da Fábrica de Cartuchos de Infantaria, hoje Escriturários,
classe G. do Quadro I, não foram incluidos entre os que deveriam
ser beneficiados pelo decreto-lei n. 145.
12. Aliás de "Diário Oficial" de 1 do corrente, em que foi publicado o edital
' com a relação dos escriturários que deverão prestar
as provas de habilitação estabelecida pelas Instruções baixados para
Pxeeticão dltplel p decreto-lei, não consta o nome dos antigos Urceiros oficiais da Fábrica de Cartuchos.-
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13. Entretanto, a situaçãd desses servidores está perfeitamente
enquadrada nas disposiçõss do referido decreto-lei, senão vejam.,
ao que tudo indica.
14. Os terceiros oficiais da Fábrica de Cartuchos de Infantaria
tinham acesso previsto no Cap. III, art. 10, parágrala único, do re.
gulamento da mesma Fábrica, aos cargos de 2° e 1° ofleials.
15 Esses cargos foram incluidos nas tabelas anexas à Lei número 284, o de 3° oficial como Escriturário, classe G; o de 2° oficial,
como Oficial Administrativo, classe II, e o de 1° oficial, como Oficial
Administrativo, classe I, todos do Quadro I, do Ministério da Guerra.
16. Os terceiros oficiais da Fábrica de Cartuchos ae Infantaria,
tinham, pois, acesso assegurado pela legislaçáo anterior ao cargo
mais elevado do quadro a que pertenciam e as funções que hoje exercem são análogas às da carreira de Oficial Administrativo, conforme

exige o decreto-lei n. 145.
i7. Em vista do exposto encaminho o processo à D. 8., afim
de que se digne apreciar o assunto, que é de sua competência. -- n
Paulo Lvra, diretor de Divisão.
PARIDGEr.

Processo n. 1.720 — DF' 625 — O Sr. Presidente da República
submeteu ao estudo do D. A. S. P., a exposição de motivos de 28
de outubro último do Sr. ministro da Viação, sób s e a norneae;ão das
agentes postais, em disponibilidade, do D. C. T. Firmina de Medeie
sor Chaves e Joaquina de Araújo Toreão, para os cargos de ajudantes
de agentes, da classe S, quadro IV, daquele ministério.
2. Esclarece aquele titular haver o diretor geral dos Correios e
Telégrafos, trazido ao seu conhecimento que a Diretoria Regional do
Distrito Federal, está impedida de dar posse às nomeadas, .em virtude de contarem mais de 68 anos de idade e de se encontrarem em
notório estado de decrepitude.
Por esse motivo, sugere o Sr. ministro da Viação a adoção de
ama providência de caráter legislativo, no sentido de permitir a
aposentadoria de serventuários, q ue não houvees e rn sido posteis em
disponibilidade em cargos públicos.
4. Essa medida, salienta aquele titular, abrangeria apenas, os
servidores nas condições referidas que, aproveitados em cargos públicos, não pudessem tomar posse dos mesmos em virtude de conta.
rem mais de 88 anos de idade ou em consequência de incapasidade
fisica, aprcvada por junta médica oficial, e a aposentadoria 000.reria
então, no cargo em que tivessem sido aproveitau" dando-ea-lhes
posse para o único efeito de imediata aposentadoria.
5. Por força do decreto n. 19.878, de 17 de abril de 1931. que
estendeu aos funcionários e empregados de todos os ministérios, as
disposições cio decreto n. 19.552, de 31 de dezembro de 1930, foram
as agentes referidas, postas na situação de disponibindade.
6. Agora, determinado o seu aproveitamento, vêem-ia as mesmas na contigencia de perderem o seu novo cargo, dada a avançada
Idade em que se encontram e o seu catado de decrepitude.
7. Dessa forma, são obrigadas a permenecer ria stuação de
disponíveis:
1°, porque a legislação atual não lhes permite Aposentadoria no
sargo de agentes postais; e
2°, porque o decreto n. 19.552, referido, condiciona a posse à
comprovação de capacidade fisica, para o desempenho de função púMica.
8. A medida sugerida pelo digno ministro da Viação, não pôde
ser adotada porque:
. a) importa em revogação do preceito estabelecido no art. 2° do
decreto n. 19.552;
b) dado o estado decrépito em que se encontram as indicadas,
não é razoável que se lhes dê a posse de cargos , que não podem exercer, e
e) dessa forma as vantagens da inatividade excederiam as da
atividade, o que impede a Constituição.
9. A situação das referidas agentes, bem como a dos serventuários que se acham em condições idénticas, poderá ser regulai:sada
com a expedição de uma lei de caráter geral, que permita a conversão da disponibilidade em aposentadoria, dando-se o vencimento proporcional ao tempo de serviço, e tomando-se, para base do respectivo
cálculo a remuneração que perceberiam, si em efetivo exercício estivessem.
10. Nesse sentido junto um projeto de decreto que poderá ser
submetido à apreciação do Sr. Presidente da República, reststuandose-lhe o processo. — Paulo Lura,- diretor de Divisão.
Despacho: Aprovado. — Luis Simões Lopes.
PáltEGYZ

Processo si. 3.870 — DF[623 — Raimundo Lopes da Cunha,
zub-ajudante técnico, contratado, do Museu Nacionai, quadro 1—Ministério da Educação e Saúdo, , eolicita ao Sr. Presidente da República:
s 1, q ue lhe seja reconhecido o direito ao preenchimento de uma
das vagas de naturalista, existentes ou a ocorrer, no Museu Nacional;
2, a sua nomeação, para uma das vagas da int-1 a E, existentes,
atutement.e, no estabelecimento;
.3, ou a sua nomeação para um das ca.rgo.t. ;agJEJa e n asse qt.e
jee VerifiCararn no correnteatio-. • ' •
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Fundamentando o seu pedido, alega:
Processo n. 2.310 Clasificação de antiguidade do funcionário,
ocupante
do 'cargo de chefe de portaria (padrão F) do quadro 1, de
ue
é,
Presentemente,
sub-ajudante
técnica,
contratado,
do
1, q
Museu Nacional, com 14 anos de serviço, Lendo eia° nomeado em M.V.O.P.. -A C.E.V.
Processo a. 2.366 - Eloi Pontes Teixeira, engenheiro, claose
1313, professor municipal, e, em 1914, professor do Liceu Maranhendo Departamento de Aeronautiva Civil. do Ministério da Viação, roa
se, contando ao todo, 25 anos de serviço público;
2, que, em 1932, foi designado para cremar pcsquirsas e repre- clama contra a indicação de colega para promoção por antiguloade.
sentar o Museu na Assembléia do Instituto Pan-Americano do Geo- - á C.E.V.
Processo n. 2.399 - José da Penha Filho, servente, classe D, da
grafia e História;
extinta Câmara dos Deputados, pede transferência do carreira. 3, que, no corrente afio, foi nomeado membro do Conselho Con- G.E.A.
sultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e Artestico Nacional;
Proceso n. 2.409 - Francisco Sampaio, guarda-aduaneiro da
4, que foi aprovado em concurso para profeeeer de geografia do
Liceu Maranhense (1914), para professor da antiga Escola :divinal Alfândega do Pará, pede remoção, - Ao S.P.F.
Processo n. 2.461 - Jorge Mateus, guarda-aduaneiro da Agêndo Distrito Federal e para professor de antropoioe.a e etdogralie do
cia de Manoa, no Amazonas, pede pagamento de diferença de venciMuseu Nacional, em 2° lugar;
relativa a substituição. - Ao S.P.F.
5, que os professores substitutos, para cujo cargo fez concurso, mentos
Processo n. 2.430 - °doto Monteiro flodrigues, guarda-fiscal,
foram classificados pela Lei do Reajustamento, em naturalista, clasclasse D, com exercido no Posto Fiscal de Bege, de Mieistério da Fase K;
zenda, pede transferência de carreira. - A C.E.F.
que
o
edital
de
seu
concurso
não
prescreveu
prazo
de
va'idade
6,
Processo n. 2.478 - Domingos Sousa dos Santos, candidwo clase que o art. 2° do decreto-lei n. 636, de 19 de aguetu último, vem resificado em concurso para guarda-aduaneiro, pede sua nometoão.validar expressamente, até 31 de dezembro proxdno, os COlICUre g S em Ao
S. P. F.
cujo edital não tenha sido estabelecido prazo de validade e
Processo n. 2.480 - Luiz Augusto de Azevedo Marques, agro7, que, atualmente, existem duas vagas na cia:=se J, inicial, da nAino
biologista, classe R, quadro único, Ministério da Agricu tura.
carreira de naturalista, urna pela aposentadoria compulsória de Alpleteia melhoria de situaçáo. - Á C E.A.
berto Chile e outra pelo falecimento de Otávio Silva Jorge.
Proceeeo n. 2.491 - Tassionilia de Almeida Monteiro, candidata
3. O S. P. E. e a O. E. .15. são favoraveis ao aproveitamento do
classificada em concurso de 4. entiância para empregos do Fazenda,
interessado, bem como o diralor do Museu Nacional, que esclarece:
sua nomeação. - Ao S.P.F.
1, que nas vagas d e naturalista, Ina3-e K não deve ser aprovei- pedeProcesso
n. 2.493 - Éneo Couto, observador meteoroidgico,
'Lado o requerente, sem grave prejinzo para o objetivo de seleção do
G, do Departamento de Aéronautica Civil. reclama contra clasvalores e de intensificação de especialização indispensáveis ao pra- classe
sificação por ordem de antiguidade. - Á C.E.V.
greseo harmonioso do Museu Nacional;
Processo n. 2.498 - João Nito Gaspari e outros, candidatos
2, que é de justiça o aproveitamento do requerente na vaga ve- classificados
no concurso para o cargo inicial de auxiliar de 3' classe
idficada com o falecimento de Otávio da Silva Jorge, naturalista, do Departamento
de Serviço de Defe ea Sanitária Animal, do Minisclasse J;
tério cia Agricultura, realizado em 1036, pedem nomeação. - Ao S.
que
a
vaga
verificou-se
na
divisão
de
etnografia
e
arqueo3,
I-. A.
Processo n. 2.509 - Silvia Hasselmann Fairbairn, candidata
4', que o peticionário é especializado em assuntos que intereseam claselicada
em concurso de 1' entrancia para empregos de Fazenda,
essa divisão;
sua nomeação; - Ao S.P.F.
5, que são verdadeiros os tituloa científicos aludidos no raeino- pedeProcesso
ti. 2.543 - Silva Pereira, reclama contra a
riam;
nonieação
do
coletor
federal de Londrina, no Estado do Paraná. que
o
edital
do
concurso
com
que,
no
ano
de
1925,
o
peticioná6,
Ao
S.P.F.
rio foi classificado em segundo lugar, não determina prazo de valip :• )enrul n. 2.563 - José Nolii • ega Almeida, desenhista, cesse E,
.dade;
do
Ministério
da Guerra, pede transferência de ministério. A C.
7, que não há, entre os concurrentes classificados em primeiro
lugar e, em chave com o peticionário em segundo, nenhum que nãa E. E.Processo n. 2.575 - José Fragoso Viana, contador. classe J. do
tenha sido aproveitado, como funcionário de categoria igual ou su- quedai I, do Ministér:o da Fazenda, reclama contra promoções feitas.
perior a J; e
- Á C.E.F.
•
há is anus.
8, q ue o requerente é funcionário
Processo n. 2.585 - Francioeo Bessa e outros, funcionários da
verifica-se
ser
regular
o
aproveitarrento
•
4. Em face do exposto
Alfândega de Aracajú, reclamam contra falta de pagamento de diferequerido, tendo em vista:
rença de vencimertos. - Ao S.P.F.
1, que o Sr. Presidente da República, aprovando á Eaposieão de
Processo n. Otilto Lupi e outros, fuacionários da AlMotivos do DASP, DF 127, de 20 de setembro último, determinou que
fandega de Santana do Livramento, reclama contra falta de pagamene
se nomeassem de preferência
de vencimentos. - Ao S.P.F.
"es candidatos que já poSsuissem tizocfnio de serviço e que já to de diferença
°fie os:
deram proves de capacidade produtiva, sôbre aqueles que, estranhos,
1).F.!841 - Ao Sr. dirtor da Despesa Pública, sõbre releção do
ti:nde, aos quadros do funcionalismo, só tem a seu lavor a sorna de
pessoal em disponibilidade do Ministério da Educação, remetiva por
conhecimentos demonstrada nas provas em que øe habilitarair"•
com o oficio n. 2.453, de 7 de carimbai último.
do decreto-lei n. 636, de 19 de agosto último esa Diretoria,
2, que o art.
D.E.1860 - Ao Sr, min l etro de Estado da Educação e cdaiirle,
prescreve que
"todos os concursos para cargos públicos federais realizados sôbre retificação feita na relação nominal a que as refere °parágrafo
antes de entrar em vigor a lei n. 284, de 1920, sena prazo de validade único do art. 1°, do capítulo VI, da Lel.n. 284, de outubro de 1936.
estipulado nos reepectivoe editais, terão essa validade terminada em
Exposições de motivos: .
31 de dezembro desta ano' e
Ao Sr. Presidente da-República:
3, que o edital do concurso para professor siiirtituto da Secção
de Antropologia e Etnografia publicado no Didro 'Viciai de 1 de
D.F.I474 - Sóbre sugestão do Sr. ministro da Viação, ',votiva
março de 1925. pág. 5.403: eão estipulou prazo para sua validade.
conven'éricia de ser expedida uma lei de caráter gerai, que peran'a
5. Por decreto de 11 de outubro último, foi aposentado o natu- a eposentadoria, sem maiores d 'longas, de serventuários qu3 não
ralista, classe .1. Alberto Chile.
6. ~int sendo, deve o arocesso ser submetido 11- apreciação do tenham sido postos em disponibilidade em cargos públicos, mas
Sr. Presidente da República, opinando o DASP pela uemeaçãe do re- sim. em funções.
D.F 1510 - Siebre requerimento em que Raimundo Lop r4 da
• qirerente para o cargo de natoratista, .1.. do quadra 1 - Ministério da Cunhe,
•Educação e Saúde, uma vez que se trata de extrsnumerárioe habili- e. riu sub-ajudante técnico, contratado, do Museu Nacional,- quede°
Minestério da Educação, pleiteia melhoria 'de situação.
tado em concurso, revalidado peio decreto-lei n. 636, de 1938. D.F.[514
- S.Ahre ponderações feitas pelo Minieterin da FasenLyre,
diretor
de
Divisão.
-Paulo
da referente à antiguidade de classe do oficial administrativo. classe.
Luis S(1114$64 Lopes.
Despacho: Da acordo.
J, rio quadro I, daquele ministério.
e

r

Encaminhamentos:
Processo a. 1.432 - Evaristo dos Santos e Alfredo Gonçalves
de Campos, candidatos claeificados no concurso para o cargo de ins'petor e sub-insoetor, respectivamente, de Previ:Anela ' do Censelho
Nacional do Trabalho, pedem seu aproveaamenta. e- Ao S.P.T.
Processo n. 1.883 - Eumenes Peixoto Guimarães, ex-engenheiro da Estrada de Ferro Central do Brasil, pede sua readmissão. 'Ao 'S.P.V.'
Processo n 2.213 - Primo Flores, carpinteiro, em disponibiltdide, da extinta Estação Aerologica Sebastião de Lacerda, pede seu
.
aproveitamento. - Ao S. P. A.
•
Proee'sso n. 2.240 - Otávio' Carneiro Guimarães, engenheiro,
lasse j, do quadro 1, do Ministério da Educação, reclama contra sua
situação. - A C. E. E.

Divição de Seleção e Aperfeiçoamento
Processo n. 305 - Alberto Gentile, contador, classe 11. do
Quadro I - Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, solicita
transferência -para a carreira de médico clinko, classe II, do Quadro
1, do Ministério da Educação e Saúde.
Parecer
Proponho a designação dos Drs. Eduardo Marques Tinoco, Ari
Fernandes. e Osvaldo Amas Pires para constituirem a comissão julgadora Os títulos exibidos.
Em 12 de dezembro de 1938. - Mario de 'Brtto.
Despacho: Aprovado. Em 12-12-1938. - Luiz Simões
•
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Processo n. 1.870
1. Os requerentes Joaquim Braz Ribeiro e António Figueira
de Almeida, ambos julgados habilitados pela Banca Examinadora do
Concurso para Técnicos de Educação do Quadro I do Ministério da
Educação e Saúde, recem-realizado, e ambos técnicos de educação
efetivos do quadro aludido, pedem a "anulação do referido concurso",
isto é, que o fiirPtnr da Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento dêste
De partamento nogne "a riecessária • aprovação ao mesmo".
Os funda meu, os de seu pedido são, em resumo:
a) "nulidade do edital", porque o art. 156, letra b, da Constituição declara que "a primeira investidura nos cargos de carreira
f ai a se-á mediante concurso de provas ou de títulos" e o concurso foi
a ien L o Para provimento nas classes J, K e L, além da classe inicial 1.
Li) "entrega de documentos fóra dos prazos do edital".
c) falta de publicidade dos documentos dos concorrentes".
Na parte que se refere ao primeiro fundamento, os requerentes
declaram não ser jurídica a interpretação dada pelo extinto C, F.
S. P. C. à qual contrapõem "a de Clovis Bevilaqua", de que juntam
uni parecer.
Na parte referente à entrega de documentos fóra dos prazos do
edita. limitam-se os peticionárins a declarar que "é fato indiscutível
e público que vários candidatos entregaram documentos fóra do
prazo", tendo havido "mesmo quem até substituisse a própria tése",
"sendo a troca noticiada no Diário Oficial".
Na parte referente à falta de publicidade dos documentos dos
concorrentes, alega-se que essa falta "constitue vício substancial",
pois tis concorrentes não poderiam, dada a falha, requerer "o cancelamento dos documentos graciosos" dos outros. Alega-se, mais, ser
tanibain "essencial a publicação prévia do critério" a ser adotado
"no julgamento dos referidos títulos e documentos".
I". A alegação constante da letra a (item n. 1), versa assunto
já muito debatido e resolvido, afinal, contra o- ponto de vista dos recorrentes.
a, de mencionar-se, a propM-ito, a resolução unânime, de 31 de
maio do ano corrente, do extinto C. F. S. P. C., relativa ao P r ocesso ri. 5.174 (originariamente n. 38/9.154 do Ministério da Educação e Saúde), declarando "improcedente tudo quanto é alegado
pews interessados, por falta de fundamento legal" (tratava-se de um
1)n:1Y-s i o assinado por 16 técnicos de educação, contra a resolução
do C. F. 8, P. C., constante do ato ri. 54, de 21 de março dêste
ano).
O protesto em questão declara que o Ato referido pretende basear-se no art. 131 da lei n. 378, de 13 de janeiro de 1937, mas que
tai artigo estava "longe de se aplicar ao caso". E, para demonstrar
sua tase, os técnicos em apreço alegam:
a) que o cargo de técnico de educação foi creado pela lei número 284, de 28 de outubro de 1930, constituindo urna carreira com
duas classes (K e L), em diante o grupamento dos cargos de assistentes técnicos do Ministério da Educação e Saúde;
b) que o art. 131 da 1 .. 1 ti. 378 fala em "cargos efetivos, de
caráter técnico, creados por ela, e o cargo de técnico de educação
"não lei enato pela mencionada lei e sim pela de n. 284;
c) que o artigo apontado "creeu, na carreira de técnicos de educação", "simples lugares, em ceNe ,-;uência do desdobramento das duas
claases K e L —", já exister f ^ r: , "e da ereação de mais duas classes
— I e J — todos êles, entrPtan f o, ri serem providos pela fórma estatuída" no art. 33 da lei n. 281;
•t) que a lei n. 378, sendo 'de caráter específico, com a sua finalidade limitada a urna simples reforma de serviços ministeriais",
ni .lo pode revogar implicitamente os princípios essenciais de outra
lei, "de caracter geral", como a de n. 284, cujo art. 50 declara que,
"mcsino em consequência de creações ou de reformas não poderão
to.r feitas nomeações que contrariem os princípios gerais" nela estabelecidos.
O protesto declara mais, que, mesmo admitida a aplicabilidade
do aut. 131 citado, a despeito dos argumentos apresentados, contra
isso se insurgiria a "lei n. 2.290, de 28 de janeiro do corrente ano,
posterior, portanto, à de n. 378 e que expediu o regulamento de promoções dos funcionários públicos civis", a qual reafirma as disposições da lei n. 284 e não faz "alusão ao caso especial do art. 131
da lei n. 378, que ficou, ao contrário, revogado pelo art. 76 da nova
lei" (o que declara revogadas as disposições em contrário).
O protesto transcreve, ainda, o art. 1° e o art. 20 e seu parágrafo único da lei n. 284 — com intuito de mostrar que a mesma
adota o princípio de carreira para certos cargos — e o art. 33, bem
como o de n. 34 e seus parágrafos, da aludida lei — para mostrar que
as carreiras, inclusive a de técnico de educação, se fazem "pelo sietema de promoções".
Termina procurando demonstrar que o art. 131 da lei n. 378
pode eer -interpretado inteiramente de acórdo com o disposto na lei
n. 284", e com a prescrição da letra b do art. 158 da Constituição de
1937, dasde que se faça o provimento das vagas apenas pela clame
inicial da carreira de técnico de educação.
O parecer emitido pelo Dr. Eder Jansen de Melo, do extinto C.
F. S. P. C., a propósito da reclamação em causa, mostra que a carreira de técnicos de edueação (Irisada pela lei n. 284, foi formada
pelos Cargos de assistentes, assistentes técnicos e auxiliares técnicos
devárias repartições do Ministério da Educação e Saúde, tendo fletido constituida de duas classes, K e L, a primeira com 10 e a segunda com 4 cargos, e que os ocupantes da referida clame K dessa
'lameira têm sua situação definida o me direitos ,(conferidos pela
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lei n. 284) de pé, não havendo sido postergados pela lei n. 378, aplicando-se-lhes as disposições constantes do decreto n. 2.290 (regula..
meto de promoções).
O aludido parecer mostra, também, que a lei n. 378 ereou novos
cargos técnicos de educação, para os quais — e só para êles - — admitiu preenchimento mediante concurso com a participação de pessoas estranhas ao funcionalismo do ministério, não havendo assim,
colisão entre as duas leis, mesmo porque a de n. 284 prevê, em seu
art. 43, que nos regulamentos que expedir, o Govérno determinará
"as carreiras e classes em que o acesso dependerá de concurso de segundo grau, ou de classificação em curso de especialização" e "as carreiras em que, ao concurso de segunda grán, além dos funcionários
das classes inferiores, poderão concorrer pessoas estranhas".
A alegação dos técnicos reclamantes de que a "lei n. 2.290, de
1938, é contrária ao art. 131 da lei n. 378, não procede, também.
Trata-se de decreto (executivo) regulamentando as promoções, que
em nada colide com o estabelecido na lei n, 378.
A argumentação de que o Ato n. 51 contraria o princípio de
carreira, estatuído pela lei n. 284 em seus arta. 1° e 2°, é igualmente
sem fundamento. O ingresso em mais de um nível da carreira não
destroe Asse princípio, bastando, para tal conclusão, atentar em que
a própria lei mencionada, admite a possibilidade de concursos de segundo grau com candidatos estranhos e transferências de unia para
outra carreira, as quais terão de processar-se em muitos casos feira
do nível das classes iniciais, como vem sendo feito.
A harmonização que os signatários do protesto desejam fazer
entre as leis as. 284 e 378 é desnecessária, como já foi visto, uma
vez que não colidem; desaparece, assim, a necessidade, preconizada
pelos ditos signatários, de restringir às classes iniciais, nos concursos,
a admissão de pessoas estranhas ao funcionalistmo.
O dispositivo constitucional invocado no protesto (letra b) do
art. 156) determina, apenas, que a primeira investidura nos cargos
de carreira se faça mediante concurso, mas não que como primeira
investidura se entenda sóinente a que preencher cargos da classe
inicial.
É de mencionar-se, também, que, em 14 de junho do ano corrente, o Exmo. Sr. Presidente da República determinou o arquivamento de um telegrama remetido a S. Ex. por treze técnicos de educação do Quadro I do Ministério da Educação e Saúde, pedindo a modificação das instruções aprovadas pelo já referido Ato n. 54 do C.
1. S. P. C., telegrama a respeito do qual o presidente do aludido
Conselho prestou minuciosas informações.
A abertura, pois, do concurso em apreço para provimento em
cargos de carreira de técnico de educação, classes I, J, 1( e L, do
Quadro I do Ministério da Educação e Saúde, de conformidade com
o art. 131 da lei n. 378, de 13 de janeiro de 1937, é assunto já examinado e reputado conforme às normas legais e constitucionais, sendo
4ue não há contribuição nova no parecer Clovis Bevilaqua, apresentado pelos requerentes.
O parece aludido sustenta, de fato, a inconstitucionalidade do
art. 131, da lei n. 378, já referido, baseada no fato de não permitir
a Constituição então vigente (de 1934) a "concorrência de esranhos"
senão para a' "primeira investidura", tida pelo mencionado jurisconsulto como se confundindo com o "preenchimento do cargo inIcial".
A "Revista do Serviço Público, trata, aliás, da conceituação do
carreira em seu n. 1, do ano I, volume' III (julho de 1938), na página 42, declarando que "nada impede que o funcionário ingresse na
profissão em uma classe já mais graduada da carreira", dependendo
tude das normas legais, para ingresso nos quadros. ("A função pública
e o seu regime jurídico" — Temistocles Brandão Cavaloanti).
3. Quanto à entrega de documentos fóra dê prazo, é de presumir-se, uma vez que os requerentes aludem a que uma tese leria
sido trocada, tratar-se do'caso do Sr. José Vieira Filho, aliás eliminado na prova correspondente à letra b, do art. 30 das instruções do'
concurso (apresentação de monografia).
Ésse candidato requereu, em 2 de julho último, substituir sua
tése, apresentada em tempo, por uma "idêntica de menor volume",
tendo sido a petição despachada no dia 9 do mesmo mês, mandando
que se atendesse "verificada a identidade". O parecer dado pelo
Sr. Marcelo Benjamin de Viveiros, secretário do concurso, a tlsse pedido do candidato José Vieira Filho, declarava que se poderia permitir a sub.stituição`requerida "desde que ficasse comprovada a identidade de redação entre a nova e a antiga monografia, que só poderiam
diferir nos trechos cancelados, de modo a possibilitar o seu enquadramento dentro das normas estabelecidas pelo Ato n. 54".
A substituição — informa-me o dito secretário — foi feita nessas
condições.
O prazo fixado pelas instruções especiais do concurso para entrega de monografias foi dilatado por quinze dias, mediante autorização do extinto C. F. S. P. C., que agiu dentro de suas atribuições;
a deliberação constante de despacho proferido no requerimento de um
dos candidatos (Tarso Coimbra), tornada extensiva aos demais, foi
publicada no Didrio Oficial de 7 de junho último (pag. 11.267.)
Outras concessões feitas são as seguintes: por despacho de 12
de julho, ao candidato António Martins Castelo Branco, para entregar,
até 31 do mesmo mês, prova de quitação com o serviço militar; por
despacho de 18 de julho, ao candidato Tarso Coimbra, para apresentar
dentro de dez dias (a petição é de 15 de julho) o atestado de bons
antecedentee; por despacho da mesma data, ao candidato Otávio
Carlos Gonçalves, dilatando por dez dias o prazo para juntar "a cel.-.
tidlio de Idade, o certificado de registo de professor municipal do

~rito Federal e um outro sere *dimidio Peie& e ~Jea n Ádito

(iTXTM fIFTMAT; 751

Ourartn-feirii

-rWei

E.Y18

2:257

palavras da petição); por despacho, ainda da mesma data,
No de n. I, frisa, mais uma vez, o papel educativo da imprensa
ao candidato Alfredo de Oliveira Ferreira, deferindo seu pedido para e no de n. II, insistindo na tese, trata do caso de periódicos para a
*juntar à sua inscrição o atestado de bons antecedentes junto, bem juventude e a infância:
como o cartão do protocolo do Minstério da Guerra, visto estar deNo de n. III, aborda o caso dos jornais escolares; no de n. TV,
mandando de ordens superiores a expedição que requereu do cer- o "papel
de extraordinária relevância no ensino técnico-profissional"
tificado de terminação do curso do C. P. O. R." (são palavras do reimprensa técnica (especializada); no de n. V, trata do jornal
querimento); por despacho de 20 de julho, ao candidato Luiz Fiuza da
centro de interesso para a educação de adultos", mencionando
Mala, dilatando por quinze dias o prazo para apresentar documento ecomo
discutindo seu valor "no ensino emenclativo dos detentos"; no
quitação
com
o
serviço
militar;
por
despacho
de
23
de
julho,
ao
de
item VI, versa o requerente a aplicação do jornal "no ensino sucandidato Alfredo de Oliveira Pereira, autoriando, ad referendum pletivo",
à "educação dos imigrantes" e ao papel da
do C. F. S. P. C. que o candidato prestasse o concurso "apresentando imprensareferindo-se
como "força de coesão nacional". Finalmente, no item
o certificado (de conclusão de curso no C. P. O. It.) dentro do prazo .V11, insistindo
em que "a atividade jornalistica representa um trasolicitado (30 dias); por despacho de 29 de julho, ao candidato Antônio Martins Castelo Branco, prorrogando por mais quinze dias a di- balho euttoral e educativo que não póde ser contestado"; o recorlatação de prazo, antei iormente deferida, para apresentação do certi- rente se refere aos seus títulos, afirmando que deixou de apresentar
ficado de quitação com o serviço militar; por despacho de 21 de se- seu diploma de bacharel em direito e seu "titulo de funcionário pútembro, ao candidato Pascoal Leme, para juntar os títulos que fal- blico em atividade extra-pedagógica", para submeter os outros —
tavam, "de nardo com a relação apresentada dentro do prazo"; por reconhecidos, assim, implicitamente, por êlo, mais valiosos — "à
despacho de 26 de setembro, ao candidato Alvécio Moreira Gomes, apreciação da Banca Examinadora".
pa a juntar o jornal oficial do Estado do Espírito Santo que publi3. Fiz juntar às petições do Sr. Castelo Branco os título: corn
cava a resolução do respectivo secretário do Interior, designando-o
que
se apresentou ao concurso e que são;
Freire
para substituir um professor de matemática do Licéu Muniz
(.de eachoeiro do ltairenii:im). corno reforço de documento firmado
a) carteira de Associação Brasileira de Imprensa;
pelo diretor do aludido estabelecimento, atestando a substituição;
b) carteira de redator do Didrio Carioca;
por despacho de 29 Lie setembro, ao candidato Pedro Courela Filho,
c) carteira de "jornalista estrangeiro" na Alemanha, ou,
paria juntada, atS. o dia seguinte, de alguns títulos.
seja, na verdade, documento para ingresso nos itivares
Os despachos mencionados, com exceção dos três últimos, foram
destinados
a jornalista e fotográfos de imprensa do Congress()
restantes
proferidos pelo então presidente do C. F. S. P. C.; os
do Partido Nacional Socialista realizado em Nurenberg, em
por mim, à vista da explicação dada pelo secretário do concurso, nos
1933;
seguintes termos: "Quando da inscrição, no pertodo condicional, foi
d) atestado de que "o Dr. Martins Castelo Branco faz
facultado aos candidatos apresentarem relações de títulos, completas
parte ha nove anos" do "corpo redatorial" do Didrio Garlopa:
devendo
tais
títulos
que
faltavam,
ser
apresentados
à
,
ent fia rdak
e) atestado de que "o jornalista Martins Castelo fez inapto,
énoea da chamada respectiva. Os candidatos Pascoal Leme e Pedro
Gouvela Filho, lendo deixado de juntar alguns títulos pur 'eles citados nas respectivas relações, pediram lhes fosse isso pesmitido posteriormente à -data arbitraria da chamada, mas antes do julgamento
dos títulos. Quanto a AlNérelo Moreira Gomes, trata-se de um mero
recorte de jornal oficial, publicação essa cujos termos mais etaros
permitiam melhor comprovação de uni seu titulo, que cita no requerimento".
'As Instruções especiais do concurso prevêm, aliás, a hipótese,
que seria aplicavel a êste caso. de que até a própria Banca Examinadora convidasse os candidatos a "apres e ntar documentação :e:ativ4 à validade dos titules juntados, boni quanto à sua s:gnificae50"

(§ 2" do art. 8") .
4. Finalmente, quanto à alegação de falta • de Publicidade dos
documentos dos carrthdatw, devo informar que quer as instrueses
gerais vigentes para concursos (Ato TI. 45. de 9 de fevereiro de 1938,
dr. extinto (C. F. S. P. C.), quer as instruções especiais para o concurso em causa (Ato n. 51, de 21 de mate° e t938, do mesmo Conselho) não mencionam qualorier exigência quanto à publicação de
documentos. Se ela fosse exigível, aliás, para os títulos, deveria sê - lo,
fguatmente, para os mono grafias, (A petição se refere a "documentos
dos concorrentes". sem especificação). E o art. 18 das aludidas instruções gerais declara mie "a nerihum candidato será dado alegar desconhecimento" delas urro das in ,,trucries especiais,
. 5. A vista de tocto o exposto, opina pf,lo indeferimento do recurso.
A considçoeição do Sr. presidente dêste Departamento.
Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento do Departamento Adm i
em 7 de dezembro de . 1938. — Mario-nistravodSeçPúblc,
de tirito.
De actirdo. Arquive-se. Em 12-12-1938. —.Luiz Simties LopPs.
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de janeiro a dezembro de 1935, do corpo redatorial do Diário
da Noite;

f) atestado de que 'o Sr.' Martins Castelo é colabora ior
e tradutor" da Revista Carioca. "desde sua fundação";
vani
(,/, s) lart,t ;estado semelhante ao anterior, relativo
revista

10. ofício do presidente da "Associação Brasileira de Iraprenda", onr;e se declara que v. m r*, ma se rejubila "com mais

êste trabalho cultural do distinto confrade do Diário Carioca
(a monografia):
i) ofício do presid n fie do "Sindivato dos Jornalistas Profissionais", onde se declara que o dito Síndieato "apresenta o
seu apoio e so l ida e i e riro l -" à iniciativa do Dr. Castelo. de
"defender perante o concurso para técnico de educação uma
iere relativa à fritiçáo edricativa tia imprensa";
j; ofício do diretor do "Grande Consorcio Suplementos
Nacionais". aplaudindo o Dr. Martins Castelo porque iria
defendr-r "uma tese a propósito da função educativa da imprensa". "em concurso oficio onde se declara que o
signatário &i t. már l fget a seu aplauso "princuralmentri por
saber Que um dos iiiquaitos, realizados através" da "empresa,
sserá uni dos foridanurntos" da "monografia".

4. O concurso teve sua eietuacão regulada pelas "instruções
especiais" apr6vadas peio ato ri. 54, do extinto C.F.S.P.C., de 21
de março do fluo corrente.
Aí se declara (art. 3 3 ) que, entre as provas do seleção exigidas, se inclue "apresentação de uma monografia que contenha
estudo original do candidato, sobre assunto de sua livre escolha,
deste que compreendido nas categorias ou secções diserjrn!radas no
programa anexo". Dêsse programa consta, entre os "assuntos para
monografia" "educação extra-escolar" dentro do final a banca
examinadora considerou, com acerto, enquadrada a materia ver-

sada na tese do recorrente, julgando-a, bem como à sua defesa oral,
o conferindo notas contra as quais o aludido recorrente não se in1. O requerente, Antônio Martins Castelo Branco, candidato ao surge.
Concurso para Técnicos do Educação do Quadro I do Ministério da
Com essas notas, terá a banca reconhecido o valór do trabalho,
Educação e Saúde, rocem-realizado, julgado inhabilitado pela Banca
Examinadora respectiva, pede, pelo requerimento ri. 1.823/38, re- e, implicitamente, desde, aliás, a aceitação dele — o valor educativo
visão de suas notas, declarando que "tendo obtido, respectivamente, da imprensa.
na monografia e na defesa oral, os gráus setenta e cinco e cincoenta
Não alcanço o objetivo com que o recorrente terá, tão exaustie cinco" "viu, com surpresa, os seus títulos não alcançarem mais vamente, procurando demonstrar a tese em que se resume o título
que gráu zéro".
e matéria do seu trabalho, jamais contestada em qualquer fase
Argumenta que "se a Banca Examinadora reconhece a função doaconcurso.
Nem a banca negou, nem ninguem negaria, que a imeducativa da imprensa — assunto sôbre o qual versou a monografia prensa tem valor educativo, isto é, pôde concorrer dentro de certo
do requerente — é incompreensivel que tenha classificado como ambito e em determinadas condições, para educar, e pôde concorgrau zéro os títulos de jornalista, com mais de dez anos de ativimuito, tal qual como póde também, é certo, concorrer negativadade no Brasil e no exterior, títulos que valém como atestado de tra- rer
mente para o objetivo em apreço. Não só, aliás, a imprensa; outras
balho de divulgação cultural".
instituições tu atividades, não própria ou exclusivamente destinaTermina procurando demonstrar que a imprensa e os jornalis- das
a esse efeito, podem concorrer e concorrem grandemente para
tas têm ação educadora.
como, também, podem concorrer (e, infelizmente, concorrem
2. Em aditamente à petição referida, o Sr. Martins Castelo educar,
Branco apresentou uma outra (n. 1.871), destinada a "expór mi- efetivamente) para deseducar. Assim o cinema e a radiodifusão.
As instruções especiais para o concurso previram este fato,
nuciosamente" "as razões por, que solicitou a revisão das notas".
Depois de mencionar a "contradição do julgamento da Banca assinalando na lista de assuntos para monografias, onde se chassiExaminadora", que achou merecer sua monografia o gráu conferido ficariaia os trabalhos qeu versassem tais problemas.
ii "gráu zéro" "seus títulos de jornalista", extende-se o recorrente
O recurso discute, pois, longamente, matéria não contestada
em várias consid6rações, que abrangem sete itens, sóbre os obje- nem posta em dúvida. A nesta parte, inutil, para o próprio fim
visado pelo recorrente.
tivos da imprensa em suas relações com a educação.
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A interdependência dos dois fatos é tão scimente aparente.
Pôde parecer, de fato, ilógico, ao primeiro .exame, se reconheça van
lor educativo à imprensa e não se computem, num prélio para técnicas de educação, os atestados de exercício da profissão Jorna:istira. A contradição, porém, não existe efetivamente. Além da tudo
Grupo A (referentes a atividades docentes)
quanto já foi dito, compelindo a banca examinadora à atitude assumida, mesmo que contraditória tiuesse de ser sua atuação, riGrupo B (referentes a atividades em cargos de administração gidamente estatuida nas instruções, a verdade é que o desempenho
de funções na imprensa não presupõe nem atividades educai ivas
'de educação e ensino, com responsabilidades técnicas)
ou de ensino, nem mesmo simples capacidade para exerce-las. E
uma simples comparação mostrará que é assim. e um artista de
Grupo C (trabalhos publicados sare assuntos escolares ou de cinema
ou dê rádio, (cinema e rádio, aos quais não se negará a poseducação em geral):
sibilidade de assumir feição educativa ou instrutiva) se candidatasse à qualquer função da carreira fie educador, ninguem lhe comA banca examinadora só poderia, pois, considerar títulos os que putaria, para mérito no concurso, essa qualidade de artista, rpm
"provassem atividade e estudos relacionados com a educação e o que fosse apenas para recomenda-lo à inscrição como título presunensino" e, para que nenhuma dúvida houveese nos limites traçados tivo de aptidão..
à definição dos documentos em causa, para efeito do concurso„-leAliás — e isto é importante — o título de bacharel do requeterminaram as aludidas instruções as três categorias dentro das rente, que ele informa não ter juntado e é muito mais valioso do
quais esses documentos deveriam incluir-se, para que como títulos que seria o de artista de cinema ou 'rádio, não teria sido comválidos pudessem ser tidos
putado se o candidato o houvesse trazido a julgamento, como não se
O recorrente provou, apenas, atividade jornalística e não ativi- contaram outros diplomas congêneres, apresentados por vários dos
tioncurrentes, isto é, as instruções do concurso não permitiam fossem
dade r4acionada com a educação e o ensino, como era exigido.
Bastará ser jornalista para ter exercido atividade relaci(inada considerados nem sequer diplomas de instrução superior. Exigiam
caiu a educação e 'o ensino ? Quantos jornalieias não terão atreves- elas que os diplomas fossem "de habilitação para o exercício do
eado toda a sua longa vida profisisonal, não, talvez, porque não magistério, ou seja, probantes de aptidão específica para as ativisejein capazes, mas porque não se tenha feito preciso ou não haja dades educativas ou de ensinar.
aparecido a oportunidade — sem abordar um só tema, mesmo lonParece-me, pois, perfeitamente explicado que não assiste razão
ginquamente relacionado com educação ou ensino ?
ao recorrente, posta a questão nos termos dos seus requerimentos.
A profissão jornalisica não é necessariamente ligada à tarefa de O desempenho de atividades jornalísticas, pura e simples, não é comemiliar ou de educar. Póde tornar tal feição, como pôde não a putavel, dentro das instruções do concurso, como título, e esse critomer nunca, ou, até, toma-la ao inverso. Não é o caso do profes- tério é justo.
sor. por exemplo, cuja função normal se acha permanente e necesNão fôsse assim e os jornalistas, amigos, por exemplo, do sensariamente ligada às atividades de educar ou ensinar. Não bastará, sacionalismo,
tão em voga presentemente, que só tivessem contripois, para o efeito, provar a função de jornalista; teria sido neces- buido para deseducar
seus leitores, concorreriam a técnicos de edusário provar que ela foi exercida em intima conexão com a moda- cação, precisamente com
títulos de valor negativo. Se o recorrente
lidade de educar ou ensinar, que ela póderia ter assumido.
Mas não é só. Ao minudênciar os tipos de títulos, que devem não concebe sejam incomputaveis seus atestados e sua carteira,
constituir cada um dos grupos mencionados, as instruções são muito como conceberia pudessem documentos equivalentes, porventura
cleras. No grupo C (os grupos A e B, referentes, respectivamente, a probantes daquela tarefa deseducativa, ser considerados não como
atix idade docentes e atividades em cargos de administração de edu- valendo zéro, mas como valendo negativamente ? E, não obstante,
cação e ensino, com responsabilidades técnicas, não comportam. evi- Asse seria o ponto de vista acertado, se defensavel o critério de
dem emente, as funções jornalisticas) só estão apontados: 1) obras de aceitar como válidos os títulos de jornalista, em qualquer caso, isto
divuigação; 2) estudos originais sobre organização escolar, adminis- é, qualquer que tivesse sido a natureza da atuação do profissional.
A consideração do Sr. presidente deste Departamento.
tração e estatística da educação; 3) pesquisas especiais sobre proDivisão de Seleção do Departamento Administrativo do Serviço
blemas biológicos, psicológicos ou sociais, relativas à organieação
Público, em 7 de dezembro de 1938. — Mario de Brito.
eeee l ar, ou referentes à administração dos serviços de educação.
A carteira de jornalista e os atestados de atividade como tal
De acordo. Négo provimento ao recurso, à vista do parecer.
Pxederão ser considerados "obras de divulgação" "Feibre -assuntos es- Em 12-12-1938. — Luiz Simões Lopes, presidente.
colares ou de educação em geral", ou como "estudos originais sôbre
oreenização escolar, administração e estatística da educação"? Po
de'reo ser considerados "pesquisas especiais sobre problemas biolóeiees, psicológicos ou sociais, relativas à organização escolar, ou
A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
rei rentes à administração dos serviços de educação" ?
O recorrente poderá ter produzido obras desse tipo ou realizado vigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercido
estudos ou pesquisas da natureza dos referidos, mas tanto póde te- de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao pelas produzido ou realizado na qualidade de jornalista, como na de ríodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
simples publicista ou outra, e, em qualquer hipótese, não comprovou a existência dessas obras, desses estudos ou dessas pesquisas, Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas redoixundo de juntá-los à sua documentação, pois se limitou a apre- partições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfândegas,
sentar carteiras ou atestados do exercício de funções através das
qiieis (como de várias outras funções que porventura exercesse) os Mesas de Rendas e Coletorias.
poderia ter levado à realização 'objetiva (como os poderia, também,
Dão tér feito).
Aos funcionários publicos federais, estadoais e municipais é faJe se vê, pois, que se julgasse esses títulos é que a banca examinietora teria infringido as disposições das instruções do concurso, cultado pagar o custo da assinatura, computado Já o desconto da
que ficaria passivel, assim, de anulação ou reforma. Deixando de
julga-los, procedeu como era de seu dever, dado que não se enqua- 2G %, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 2E4000.
dravam, de forma alguma, nos títulos computaveis.
Não se diga que o parágrafo 2° do citado art. 8° das instruções solveria a situação, a favor do recorrente. "Desde que julgue
necessário, a banca examinadora poderá convidar o candidato a
apresentar documentação relativa à validade dos títulos juntados, bem
quanto à sua significação (programas dos cursos realizados, condições de concursos, regulamentos dos serviços etc.)", diz ele. Não só
se trata de uma faculdade, de que a banca usa, ou não, ao seu alvitre, como, no caso, não se cógitava de títulos de cuja "validade"
fosse necessário averiguar. Nem, tão pouco, a eles se poderá refeDiretoria da Justiça e do linterio
rir a palavra "significação", exemplificada, no parentesis, como.
devendo ser apurada através do programas de curso, condições de
concursos ou regulamentos de serviços. A deligência, de realização
Primeira Secção
facultativa por parte da banca, só poderá referir-se aos casos de
"atividades docentes" ou "em cargos de administração de educaãção
Por portarias de 12 do corrente, foram concedidas, na Policia
e ensino", ou, ainda, do "desempenho do comissões técnicas" a qrue Militar do Distrito Federal, as seguintes licenças:
Ilude o parágrafo 1° do art. 8.°
Nos termos do art. 40 do decreto n. 42, de 15 de abril de
6. 0 recorrente discute em suas petiçõ e ^ rate :te ter lograda
1935:
determinadas notas na monografia e respectiva ri PfPFP e "grau zero"
ríos títulos, relacionando os dois fatos.
Três meses, no 1 0 tenente Manuel Lobo de Alaredo, devendo
As considerações orem-1:9-0.es mosieam ir, ter-se de etapas dis- entrar no gozo (15 fr. 'Ulla no prazo de oito dias;
tintas dO cOneuren • m ie 11- .1a obIa ssPin :tet, ila e j.k 1.-n ria boa uma
Três rn eees, em prorrogação, ao músico de l a dane, Faustino
monografia e oiltre Infle) não ocorra com os títulos de seu autor. Beuício de Sá;

5. As mesmas "instruções especiais" declaram, no art. 8°, que
serão exclusivamente os que provarem atividades e esItudos relacionados com a educação e o ensino, assim compreendidos:
"Os títulos
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Três meses, ao soldado Luiz José Francisco;
Um ano, nos termos do art. 1°, parágrafo único, is 'demais dispositivos do decreto n. 42, de 15 de abril de 1935, ao corneteiromór, Geraldo de Melo Secunclino, a contar de 24 de fevereiro do
ano corrente;
Dois meses, em prorrogação, nos termos do art. 134, letra "d",
do regulamento aprovado pelo decreto n. 3.273, de 16 de novembro do corrente ano, ao soldado Mário Emfdio de Sousa.
.Segunda Secção
Por portaria de 8 de dezembro de 1938 e na confbrmidade do
art. 1 0, § 50 do decreto n. 6.948, de 14 de maio de 1908, combinado
com o art. 25 do decreto-lei n. 389, de 25 de abril de 1938, foi
declarado cidadão brasileiro:
Alberto Franco, natural da Austria, nascido a 17 de agosto de
1907. filho de Felipe Franco e de Regina Franco, casado, residente
no Estado de São Paulo.
ATOS DO SR. DIRETOR

Expediente de 12 de dezembro de 1938
Requerimentos despachados
Casa d'Itália, de Barretos (São Paulo), solicitando o registro
de alle trata o decreto-lei n. 383. — Faça reconhecer a firma da
petição.
Sociedade Fraaernal Síria, de Avaré (São Paulo), solicitando
o registro de que trata o derreto-lei n. 383: — Complete o selo
dos documentos; prove a leamlidade de sua constituição e dos estatutos reformados.
Senietá Dante Alighieri, do igarapava (São Paulo), solicitando
o registro de que trata o clecrato-/ei n. 383. — Sele devidamente a
petição e o documento apreseetado; satisfaça as exigências do artigo 1 0 do decreto n. 3.016. de 24 de agosto último.
Cirrolo Italiano, de Bebedouro (São Paulo), solicitando o registro de que trata o decreto n. 383. — Faça traduzir, oficialmente,
os estatutos apresentados; prove sua constituição legal e a legalidade
da reforma feita nos já referidos estatutos. •
Circolo Italiano, de Rio Grande (Rio Grande do Sul), solicitando o registro de que trata o decreto-lei n. 383. — Sele devidamente o documento apresentado; junte as estatutos anteriores; provo
a legalidade de sua constituição e da reforma dos estatutos atuais.
Casa d'Itália, de Recife, solicitando o registro de que trata o
decreto-lei n. 383. — Faça reconhecer a firma da petição e prove
sua constituição legal.
Sociedade Italiana de Beneficência e Instrução Pr. Elena de
Montenegro, de Porto Alegre, solicitando o registro de que trata o
decreto-lei n. 383. -- Faca reconhecer a firma da petição o sele
devidamente o documento apresentado.
Sociedade Italiana Mútuo Socorro Uniono e Fratelanza, de Vila
Amorim (São Paulo), solicitando o registro . de que trata o decretolei n. 383. — Sele um dos atestados e prove sua constituição legal.
Sociedade Italiana de Mútua Cooperazione, de Rio Grande (Rio
Grande do Sul), solicitando o registro de que trata o decreto-lei
n. 383. — Sele devidamente o documento apresentado; prove sua
legalidade, como lambam a da sua constituição e apresente os estatutos anteriores.
Sociedade Filarmônica Italiana Conte Di Torino, de São Roque
(São Paulo), solicitando o registro, de que trata o decreto-lei número 383. — Complete o selo dos documentos; apresente os esta• tutos anteriores e prove a legalidade de sua existência e dos estatutos reformados.
Sociedade Italiana Benevoienza, de Santa Vitória do Palmar
(Rio Grande do Sul), solicitando o registro de que trata o decretolei n. 383. — Reconheça a firma da petição e apresente os estatutos traduzidos oficialmente.
Adalio Henrique, residente no Estado de São Paulo, solicitando
titulo declaratério. — Faça reconhecer firmas e complete selo de
documentos apresentados e junte certidão negativa da Delegacia de
Ordem Política e Social.
João Coutinho Veloso, residente nesta Capital, solicitando naturalização. — Junte novos documentos do Instituto de Identificação.
Américo Herlinger, residente no Estado do Rio Grande do Sul,
solicitando naturalização. — Cumpra os itens a, c, d, da portaria
n. 653, de 18 de maio do corrente ano.
Eugênio Almeida Alves, residente no Estado do Rio Grande do
sul, solicitando titulo declaratório. — Esclareça seu estado civil, à
vista da divergência existente nos documentos apresentados.
Augusto Teixeira Rosas, residente nesta Capital, solicitando naturalização. — Retifique o nome na certidão de desembarque.
José Coelho, residente nesta Capital, solicitando titulo declaratório. — Prove a data em que o imóvel foi transferido em seu
1120111c.

Moisés Abramovitch, residente nesta Capital, solicitando título
declaratório. — Junte certidão da qual conste a transcrição de
Imóvel em seu nome, em data anterior à Constituição de 1934, e
•somplete selo de documentos.
Antônio José da Costa Marrecas, residente nesta Capital, solilaltando naturalização. — Cumpra os ttmas a d, da portaria

luro 633.
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Lucien André Adolphe Remy, residente nesta Capital, solici.
tendo título declaratório. — Declare dia, mês o ano do nascimento;
junte certidão negativa da Delegacia de Ordem Política e Social;
sele e autentique diversos documentos, inclusive petição.
José Gomes dos Santos Neto, residente no Estado de São Paulo,
solicitando título declaratório. — Prove, mediante certidão do registro de imóveis, que é propretário de imóvel antes de 16 de julho
de 1934.
João de Mo, residente no Estado de São Paulo, solicitando
titulo declaratório. — Junte certidão da Delegacia de Ordem Política e Social.
Paul Willy Weichert, residente no Estado do Piauí, solicitando
naturalização. — Cumpra a exigência do item a, da portaria número 653, de 18 de maio último, publicada no Diário Oficial do dia
19 do mesmo mês.
João Haag Filho, residente no Estado do Paraná, solicitando naturalização. — Cumpra a portaria n. 653, de 18 de maio último e
junte folhas corridas da polícia e da justiça local.
Antônio Pinto Júnior, residente nesta Capital, solicitando naturalização. — Junte certidão de desembarque com o seu nome
civil, pois a apresentada se refere a António Pinto e novos documentos do Instituto de Identificação.
Fábio Castillo, residente no Estado do Rio Grande do Sul, solicitando naturalização. — Cumpra as exigências dos itens b, a, da
portaria ri. 653, de 18 de maio último e junte novas folhas corridas
sla • Polfcia e da justiça local.
Alfredo Alonso Galante, residente no Estado do São Paulo, solicitando titulo declaraWrio. — Prove, mediante certidão do registro
de imóveis, ter imóvel transcrito em seu nome, anteriormente a 16
de julho de 1934, e junte certidão da Delegacia de Ordem Política e
Social.

Diretoria da Contabilidade
Expediente de 23 e 24 de novembro de 1938
ATOS DO 511. MINISTRO

Requerimentos despachados
Novais Gallotti & Cia., propondo a venda a este ministério do
produto denominado "Super Tinta Iris". — Dirijam-se, querendo,
à Comissão Central de Compras.
Vitório Tornaghi e outros, revisores de provas do Diário Oficial, pedindo reconsideração de despacho, relativo ao pagamento de
diferença de voncimentos, correspondente aos domingos e feriado*
no período de janeiro de 1929 a dezembro de 1933. — Indeferido.
Avisos:
Ao Sr. ministro da Fazenda:
N. 1.607 — Solicitando o pagamento, no Tesouro Nacional, da
importância de 1:094$600, à Société Anonyme du Gaz de Rio de
Janeiro, proveniente do consumo de gás e luz eletrica no Instituto
Sete de Setembro, em agosto findo.
ATOS DO SR. DIRETOR

Primeira Secção
Ofícios:
Ao Sr. presidente da Comissão Encarregada da Dívida Flutuante:
N. 9 — Transmitindo o processo em que é interessada a firma
Dias Garcia •& Cia., e . mvirtude de ter sido tomado em consideração
o parecer de fls. 13 do mesieo processo.
— Ao Sr. diretor da Despesa Pública do Tesouro Nacional:
N. 834 — Restituindo o processo em que é interessado João
Barroso Ruiz, auxiliar da Administração do Corpo de Bombeiros, e
remetendo, por cópia, a informação prestada pelo comando daquela
corporação sobre o requerimento do referido funcionário.
N. 849 — Restituindo processo em que é interessada a firma
Moreno Borlido & Cia., e comunicando que não foi possível extrair
o empenho da despesa respectiva, porque não havia crédito para
o seu pagamento quando a mesma se efetuou, tendo sido por isto,
aberto, posteriormente, pelo decreto n. 228, crédito especial para
ocorrer ao pagamento e regularização das despesas efetuadas coml
o preparo das eleições que se realizariam a 3 de janeiro último.
Segunda Secção
Ao Sr. diretor da Imprensa Nacional:
N. 444 — Comunicando ter sido aquele diretor autorizado a
prcreder a impressão de 200 exemplares dos pareceres proferidos
pelo segundo procurador da República. Dr. Luiz Gallotti, sobre a
desapropriação requerida pela União contra o Dr. Joaquim Ca.
trambi, orçada em 860$400-
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Expediente de 25 de novembro de 1939
ATOS DO sei.
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Dezembro de 1938

A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
vigor, só registrará assinaturas dos orgilos oficiais, para o exercício
de 1939, mediante pagamento da importa:ida 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 — Delegacia' Fiscais, Alfândega',
Mesas de Rendas e Coletorias.

Primeira 'Moção
Avisos:
Ao Sr. presidente do Conselho Penitenciário do Distrito Federal:
N. 108 — Comunicando que foram solicitadas providências ao
Ministério da Fazenda, afim de ser entregue à Inspetoria Gera!
Penitenciária, da importância de 2600:0009000, cerrespondente à
2° metade do auxílio previsto no orçamento deste ministério para
Aos funcionários públicos federais, estadeais o municipais é faO corrente ano.
N. 109 — Comunicando haver o Sr. ministro autorizado o pa- cultado pagar o custo da assinatura, computado já • desconto de
gamento, com os recursos daquele Conselho, da importância de réis 20 %, • que têm direito, em duas prestações semestrais de 289000.
6:0009000, so escultor Amadeu Zani, pela confecção da maquete
projetada Penitenciária do Distrito Federal, e devolvendo a carta
que autorizou a feitura da referida maquete, bem como a i a via da
conta do aludido escultor.
— Ao Sr. ministro da Fazenda:
N. 1.610 — Solicitando o pagamento, no Tesouro Nacional, da
importância de 2:2379000, a Fontes Garcia & Cia., proveniente de
Departamento de Administração Geral
fornecimentos feitos à Polícia Civil, em setembro último.
N. 1.612 — Solicitando a entrega, como auxilio, no Tesouro
Nacional, da importância de 2.500:000$000, ao inspetor geral PeniServiço do Pessoal
tenciário, Dr. Cândido Mendes de Almeida, para ocorrer às despesas
da subconsignação n. 3 — Justiça do Distrito Federal — (01), do
EXPEDIENTE DO SR. PRESIDENTE DA REPÓRIAM.
orçamento vigente, no 20 semestre do corrente ano.
Dia 5 de dezembro de 1938
,
N. 1.616— Solicitando o pagamento, no Tesouro Nacional, da
importância de 14:5719200, aos 25 suplentes de pretores, em folha
Requerimentos despachados:
mencionados, proveniente de substituições ocorridas no Tribunal de
Rosalvo Casar de Almeida Nogueira e outros. — 131m. (37.646,
Apelação do Distrito Federal, em agosto e setembro deste ano.
N. 1.618 — Solicitando a entrega, no Tesouro Nacional, da de 1938.)
Dia 7
importância de 3:0009000„ como adiantamento, ao Dr. Francisco
António da Silva Pereira. — Arquive-se. (40.268 -37.)
de Assis Perdigão Nogueira, diretor da Escola 15 de Novembro, para
atender às despesas miúdas e de pronto pagamento nos meses de
Dr. Dulvatério Bolivar de Aguiar. — Arquive-•e. (10.098 - 38.),
novembro e dezembro deste ano.
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO
N. 1.625 — Solicitando a entrega, no Tesouro Nacional, da importância de 1:8009000. como adiantamento, ao Dr. Manuel TavaRequerimentos despachados:
res :Javalcanti, escrivão do Juizo de Menores do Distrito Federal,
Dia 31 de outubro de 1938
sara ocorrer às despesas com transporte de menores nos meses de
-novembro e dezembro deste ano.
Lafayette Moura. — Indeferido, à vista dos pareceres. (2.909
N. 1.626 — Solicitando a distribuição, à Dele gacia Fiscal no de t936.)
Estado do Rio Grande do Norte, da importância de 1:076r/00, para
Dia á de dezembro de 1938
pagamento dos vencimentos anuais de disponibilidade a que tem
direito no corrente exercício, José Silvino, servente da Classe "D",
Dr, Custódio Quaresma. — Deferido. (41.363 -38.),
do extinto Tribunal Eleitoral daquele Estado.
Dia 7
N. 1.627 — Solicitando o pagamento, no Tesouro Nacional, da
importância de 1:5599000, a eteorge LUIZ RoJe.e. auxiliar da classe
Diogo Cabral de Melo. — Deferido. (13.292-38.)
*G", do extinto Tribunal E'eflorel do Di-frito Federal, corrnspondente aos vencimentos de disuon . :1Eidale, anuais, a aue tem direito
Portaria:
no corrente exercício .
Dispensando Maria Luiza Carneiro de Campos Muller, das funSegunda Secção
ções de inspetor de ensino comercial no Distrito Federal.
Dia 8
Ao Sr. presidente da Caixa Económica.
Requerimentos
despachados:
N. 37 — Solicitando providências afim de ser restituiria à filmo
Virgilio Guimarães & Cia.. a import inicia de 500$000. depositada
Domingos Jaime Pereira de Castro. — Indeferido. (41.475-38.)
naquela Caixa, para garantia e npresentn r no de proposta para diMário Jugurta Couto. — Conte-se em dobro o tempo.de servu;o
pela
Proeuradoria
da
Repalica,
ocuparias
versas obras nas salas
que for apurado no período de abril de 1922 a novembro de 1926.
visto j á estar liberada do com promisso assumido.
k41.994-38.)
— Ao Sr. engenheiro-chefe do Escritório de Obras deste miApostila:
nistério:
N. 229 — Comunicando haver o Tribunal de Contas notificado
No decreto de nomeação de Moina Navarro de Andrade, para o
asta Secretaria de Estado, de nue resolveu ordenar registro do contrato celebrado naquele Escritório com a firma Virgílio nuimarlies cargo de professora de piano no Instituto Nacional de Música, ml
deciarado que a funcionária passa a exercer, efetivamente, o cargo
a Cia., para diversas obras- na Procuradoria da República.
N. 230 — Comunicando haver o Tribunal de Contas notificado de profeesor catedrático padrão C., da cadeira de piano da Esci n ia
esta Secretaria de Estado, de que resolveu ordenar registro do con- Nacional de Música da Universidade do Brasil. do quadro 1, ez-vi do
trato e respectivo termo aditivo celebrado com a firma Casa Sonsa oeoreto-lei n. 645, de 25 de agosto de 1938.
Batista Ltda., para obras de tapeçaria e acabamento de duas salas
Dia 9
Portaria:
de casamento e vestíbulo de entrada no edifício do Pretório.
N. 317 — Admitindo, como extranumerário-mensialista, Maria da
Glória Reis de Cantanbede Almeida, por um mês. pai a as funções tio
Imprensa Nacional
auxiliar de segunda classe da Escola Nacional de En genharia, com o
azoado mensal de 400$. correndo a despesa por conta da verba
E2P ICD 1 EDITE DO SR. DIRETOR
consignação Pessoal Variável, sub-consignação n. 9, item II, do orçamento vigente.
Requerimentos despachados

Ministério da Educação e Saúde

Dia 14 de dezembro de 1908
hialina Ribeiro (P. 61.506-38). — Certifique-se • que constar.
Armando Recuardes de Sousa (P. 61.507-38). — Certifique-se
que constar.
Odinir Boiteux (P. 61.508-38). — Submeta-se a exame prol:lesionai., sem compromisso de nomeação.
Basílio Itodrigues Felipe (91. 71.171-38). — Como requer.
dom§ denrique de Araujo (P. 61.415-38) — À vista do parecer
Ora D. P., aguarde oportunidade.
Adir Munis (P. 61.446-38). .--, Xin face do parecer da D. P.,
aoilleforido.

EXPEDIENTE DO 8R. DIRETOR OXRAI.

Dia 7 de dezembro de 1938

Requerimentos despachados:
Léa Burlier da Silveira. — Arquive-se: não há vaga. (42.514,

de 1938.)
João Silveira Filho. — Indeferido, por falta do apoio legal.
(30.135-38.)
Dial
Odete Ester May. — Arquive-se: • 0;ncure• tat realizado enk
~acordo com a legislação vigente. (11.829-38.)
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A AuLusto Marques Ribeirô, escriturário da classe G, do quadro
I, 6 (seis) meses, nos termos do artigo 1° do decreto n. 42, de 15 de
abril de 1935, a partir de 18 de outubro último.
Ao doutor Henrique de Moura Costa, médico elinieG da classe 3,
seis (6) meses, nos termos do artigo 1 do decreto acima referido.
A Argentina ?itanga Fontenele, encarregada de dispensário, padrão G, do quadro I, seis (6) meses, nos termos do decreto acima referido. a partir de 6 do corrente.
ExPEDIENTE DO RR. DIRETOR

Dia 9 de dezembro de 1938
Requerimentos despachados:
Sebastião de Araújo Coutinho. — Certifique-se. "(41.449-38.)
Homero Pereira de Azevedo. — Certifique-se o que constar.
[(40.735-38.)
Carlos Borges de Lacerda. — Restituam-se os documentos.
((21.046-36 . )

1)

Dezembro do 1938 • 252C

The Rio de Janeiro Tramvçay, Light and Power Co. Ltd., solicitando pagamento de fornecimento de energia elétrica à Escola de
Belas Artes, em 1931. — O pagamento foi solicitado ao Tribunal de
Contas pelo oficio da Reitoria da Universidade do Rio de Janeiro,
a. 1.949, de 22 de dezembro de 1931. (P. i4.747-30.)

Serviço de Obras
No processo n. 219-2.8 — S. O. — "Hospital lii.i de Curu-'
iaiti", especificados e orçados os serviços em 60:0003, correndo ao
despesas por conta da verba 2' — Material — Parto III — Diversas
despesas — Sub-consignação n. 21, inciso n. 21-b. — O Sr. miniz,tro

fez a seguinte promoção:
Sr. Presidente: As obras urgentes de reparos na Colônia de
Curupaiti orçam em 60 contos de réis, cuja realização independente
de concorrência solicito a V. Ex., na forma do pedido do diretor do
D. N. S. 28-11-38. — Capotem:.

Dia 12
O Ministério da Fazenda informou:
Durval Riegel Barbosa Guimarães. — Indeferido, it vista da InM. F. — Gabinete do Ministro — N. 2.347 — Gabinete —
tormação. (42.629-38.)
eelentissimo Sr. Presidente da República — O Ministério da Edu.,
cação e Saúde pede autorização para fazer executar independentan
anulem.%
mente de concorrência, as obras de reparo de que necessita o U0spi..
Chama-se Rui Ramos Murtinho o assistente da Escola Nacional tal-Colónia Curupaiti. Trata-se, conforme declara o Ministério da
de Engenharia, cuja apostila foi publicada à página 24.948 do Didrio Educação, de providências urgentes, importando a respectiva des.,
()Pejai de ig do corrente.
pesa no total de 60:0003 e devendo correr a conta da verba própria
existente no atual orçamento do mesmo ministério. A autorização
solicitada constitue requisito essencial não só para a execução das
Serviço de Contabilidade
obras, ez-vi do art. 15, letra b, da lei n. 183, de 13 de janeiro de 1936,1
como para a dispensa de conoorrência, nos termos do art. 246, letra a,
• EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR
do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, justificando-a
Dia 2 de dezembro de 1938.
ministério interessado, num e noutro caso, COM a witureza dos tra..
e o limitado período que resta para a sua nalização. Diante
José da Silva & Comp., solicitando pagamento de 40072350, de balhos
exposto e embora se me afigure por demais exíguo o prazo res.,
fornecimentos ao Departamento Nacional de Saúde Púdica, em 1930. de
tanto do atual exercido para inicio e conclusão de todas as obras
— O pagamento foi requisitado pelo ofício n. 1.350, de 7 de março de dicadas
comitente do processo anexo, cumpre-me
$931, daquele Departamento ao Tribunal de Contas. (P. 40.805-37.) submeternao discriminação
assunto à consideração de V. Ex., para que se digne de
Dia 12
resolver sobre o pedido como julgar acertado.
.1
Antônio Reis, pedindo restituição de multa. — De acordo com
Rio do Janeiro, 3 de dezembro de 1938. — A. de Souza Costa.,I
b parecer, apresente nova petição, devidamente assinada. (P. 43.570,
de 1938.)
O Exmo. Sr. Presidente da República exarou o seguinte
Bernardino Machado, pedindo cancelamento e restituição de despacho:
— Mantida a multa pelo diretor do Departamento Nacional
Autorizado. Em 7-42-93e. — Q. yAitato.,
de Saúde, não há o que deferir. (P. 34.445-38.)

Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos
Quadro suplementar do pessoal Tarefeiro, admitido para os seryiços de organização do instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, nos termos
do art. 35 do decreto-lei n. 240, de 4 de fevereiro de 1938

Nomee

Mario de Vasconcelloa Calmou .....
Alfredo Mcdoro Mucci
Maria dos Santos Pereira
Idalina Rodante
Diva Marina Pacheco Suppe
Yolanda de Souza
Aluisio Medziros
Sidney Andrew Pinher

José longe Buechein

Alexandre Dias Filho
Henrique B. Cresto.

Condições
de

Natureza
do trabalho

acabamento

Extrato
de livros
e fichamento
para arquivo

Fidelidade
do
extrato

Unidade
de
produção

Itialmo
de
Produção
diária

Remuneração
Pof

maldade

Condições
Prazo

médicos

de
_pagamento

?Ida

4
IAasido
.... DOS exame*

execução

Condições

Premeio
dos
resultados

$400

o
P.
o

Delida' da Silva Mavignier
jayme Trigueira Mazalbães

Aline de Souza Marinho

jandyra Bacelar Rodrigues
?fiaria de Lourdes Fraga Cavalcanti
Maria José Mayole de Souza
Manoel de Paiva

Dactilogratia

Nitidez

O limpeea

Picha

40

$200

Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, 21 de novemtro de 1938. — Otto Florlano d'Alinetda, dist: do Serviço do Expediente. Aprovo, cm 13
de dezembro de 1938. — Lourenço Filho, diretor do Instituto, O Serviço do Pessoal nada tem a opor, em 13 de dezembro de 1933. — ét. Dardeaui
Vieira, diretor.
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Departamento Nacional de Educação
UPEDIENTE DO SR. DIRETOR GERAL

Registro de professores
Dia 9 de dezembro de 1938
N. 6.541-37 - Ana Qodol de Sousa. - Exiba procuração.
N. 16.185-37 - Celso Augusto de Azevedo Correia. - Certtfique-se quanto ao primeiro item. Em relação ao segundo, dirija-se
abo Ministério da Justiça, que é o órgão competente para responder.
N. 30.428-38 - Carlos de Morais Costa. - Restitua-se, mediante recibo.
N. 37.574-38 - Guilhermina de Figueiredo. - Deferido.
N. 39.730-38 - Maria Ferreira Guimarães. - Deferido.
N. 42.259-38 - Alvaro Fernandes de Sousa Cherém. - Registre-se.
N. 42.795-38 - Mário de Sousa Reis. - Deferido.
N. 42.799-38 - Vitor Venni. - Indeferido.
N. 42.800-38 - Nassim Abraão. - Deferido.
N. 42.868-38 - Antônio Campos da Fonseca. - Deferido.
N. 42.879-38 - José Alvarenga Moreira. - Indeferido.
N. 43.681-38 - Edina reixeira. - Deferido.
N. 43.823-38 - Clovis Romeiro. - De acordo. Deferido.
inspetoria dos Centros de Saúde
REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO SR. INSPETOR

Dia 28 de novembro de 1938
Felicidade de Oliveira. - Deferido. Requerimento armero 2 . 265.
Lucinda de Jesus. - Deferido. Requerimento n. 2 395.
Teresa de Jesus Gouveia. - Á vista da informação, concedo o
prazu pedido. Requerimento n. 2.380.
lirasitina Queirós de Castro. - Prove o alegado. Requerimento
n. 3 . 925 .
António Teixeira Gomes. - De acordo com a informação. ~cedam-se 90 dias de. prazo improrrogáveis. Requerimento 'úmero 4.083.
Dia 29
Dr. João Firmiatio Fortes. - Como requer. Requerimento niimere 5.066.
.
Dr. Alexandre Lafayette Stockler. - Como requer. .Requeriifienio n. 1.642.
Valentim Antônio Marques. - A multa Será relevada si a •ntimação t'ôr integralmente cumprida dentro do prazo de 30 dias. Requer:mento n. 5.885.
•
Joannim da Rocha. - Á vista da informação. releve-s,
nitta.
Comunique-se e publique-se. Requerimento n. 4.416.
José Maria Lopes. - Á vista da informação. concedo o prazo
atf. 23 de dezembro próximo.' Requerimento n. 1:382.
.losé Maria Lopes. - Á vista da • informaeo. cone‘wio o prazo
até
de dezembro próximo. Requerimento n. 4.381.
Dia 30
Dr. Edgar Córte Real. - Aguarde oportunidade, a vista da ia-.
formação Requerimento n. 3.571.
Antônio Moreira de Sbuza: - Como requer. .Requerimento sem
número.
João Francisco de Andrade. A. vista do parecer. cancele-se o
auto de infração e concedam-se 30 dias de prazo improrogavel. Requerimento n. 5.307.
José Gomes da Silva.
O requerente deverá aguardar a terminação do prazo em cujo dso se acha. Requerimento a. 4.139.
Uhaldino do Amaral Filho. - Deferido. Requerimento número 6.088.
Galdino Augusto Varela. - Á vista da informação, releve-no a,
multa. Comunique-se e publique-se. Requerimento n: 3.816.
Luis Chirico. - Concedo o Prazo de 90 dias para cumprir integralmente o termo de intimação a. 30.516. Requerimento numero 4.219.
Dia 1 de dezembro cie 1938
Margarida Rego de Medeiros. - Concedo noventa dias em prorrogação. Requerimento n. 4.081.
Manuel Joaquim dos Santos. - A viste.
informação, concedam-se noveuta dias de prazo improrrogável. Requerimento núme•
ro 4.039.
Miguel Marques. - vista do parecer, concedo o prazo de mais
90 dias. Requerimento n. 4.245.
Joaquim Rodrigues Batista. •- Concedam-se noventa dias em
prorrogação, para o cumprimento das exigências. Requerimento número 4.271.
Luis Carlos Breuil. - Como requer. Requerimento atm número.
D1!
Dr. Manuel Boucher Pinto, - Como requer quanto És de
11137, aguardando oportunidade para às de 1938.
Alberto Torras Braga. - A multa será relevada ai a intimação
Integraiment0 Oumprida, dentro do prazo de 60,diee. Requer!,
.
,
mento n. 4 .083,

Dé7embro de 1938
CENTRO DE SAÚDE N. 2

Expediente dos dias 5, 8, 7, 8, 9 e 10 de dezembro de 1938
N. 36.734 - 7 de outubro de 1938 - Irmãos Teixeira. - Arquive-se.
N. 36.735 - 7 de outubro de 1938 - Fernando de Oliveira IS
Comp. - Arquive-se.
N. 36.768 - 27 de outubro de 1938 - António Marinho. - Arquive-se.
N. 36.713 - 30 de setembro de 1938 - José Ferreira. - Arquive-se.
N. 36.767 - 27 de outubro de 1938 - António Henrique. - Arquive-se.
N. 36.724 -31 de novembro de 1938 - Marcelino Peixoto. - Arquive-se.
N. 36.779 - 3 de novembro de 1938 - Ramon G. Alvares. - Arquive-se.
N. 36.714 - 30 de setembro de 1938 - Adriano Esteves. - Ar.
quive-se.
Pedro Luiz Correia e
N. 1•664 - 1 de dezembro de 1938
Castro. - cumpra as exigências.
N. 1.655 - 30 de novembro de 1938 - Mario Perdido. Cumpra as exigências.
N. 1.662 - 1 de dezembro de 1938 - Raul Cunha. - Póde
.habitar.
N. 1.661 - 1 de dezembro de 1938 - Raul Cunha. - Póde
habitar.
Ricardo Buffo. - Pôde
N. 1.650 - 30 de novembro de 1938
habitar.
N. 1.652 - 30 de novembro de 1938 - Ricardo Buffo. - Pôde
habitar.
N. 1.653 - 30 de novembro de 1938 - Ricardo Buffo. - Pôde
habitar.
N. 1.651 - 30,du novembro de 1938- Ricardo Buffo. - Pôde
habitar. .
N. 1.654 - 30 de novembro de 1938. - Rieardo Buffo. - Pôde
habitar.
N. 1.666 - 1 de dezembro de 1938 - H. Lopes da Cunha. -;Pôde habitar.
N. 1.663 - 1 de dezembro de 1938. - Júlia Dias Carneiro. Cumpra as exigências.
N. 1.660 - 1 de dezembro de 1938 - António Alves Ferreira.
- Concedo 60 dias de prazo, em prorrogação.
N. 1.669 - 2 de dezembro de 1938 - Dr. Bernardino Correia.
- Pôde habitar.
N. 1.675 - 5 de dezembro de 1938- Adelino Ferreira. - Cumpra às exigências.
N. 1.682 - 6 de dezembro de 1938 - Manuel Pinto de Oliveira.
- Cumpra às exigências.
N. 1.677 - 6 de dezembro de 1938 - Dr. Aurélio Tavares.
- Pôde habitei
N.' 1.673 - 6 de dezembro de 1938 - Domingos M. Júnior.
- Pôde habitar.
N. 1.688 - 7 de dezembro de 1938 - Luiz Magalhães. - Providenciado.
N. 1.682 - 6 de dezembro de 1938 - Manuel Pinto de Oliveira.
- Póde 'habitar.
N. 1.601 -7 de dezembro de 1938 - Frederico Roma (1.691).
- Pôde habitar. N. 1.683 - de dezembro de 1938- Sílvio Vale do Amaral. Cumpra ais .exigências
--N..1.685-- 7 de-dezembro de-1938 - Manuel Cruz. - Cumpra
às exigências.
N. 1.694 - 8 de dezembro de 1938 - João Cardoso do Nascimento. - Deferido.
N. 1.695 - 8, de dezembro de 1938 - João Cardoso do Nascimento. - Certifique-se-..
João Cardoso do NasciN. 1.695 -- 8 de dezembro de 1938
mento. - Certifique-se.
N. 1.693 - 8 de dezembro de 1938 - flanfbal de Azevedo. Cumpra às exigências.
N. 1.692 - 7 de dezembro de 1938 - Mário José Gumes.
Providenciado.
N. 1.686 - 7 de dezembro de 1938 - Augusto F. Beatos. Deferido, à titulo precário. enquanto se mantiver nas eondicões alegadas.
• N. 1.69a - de dezembro 4e 1938 - X. Loebamann. - Certifique-ea.
CENTRO DE SAÚDE N. 3
Relação das casas de gêneros alimentícios encontrados em desacordo com o regulamento, sonforme ordena o oficio.a. 110, de 12
de junho do corrente ano:
Art. 681 § 1° - A. S. - Rua Catumbf n. 87 - Quitanda Domingos Camponeli. Apresentar cartairas de saúde doa empregados e empregadores.
n. 81 - Amuem • Art. 681 § 1' - A. 13. - Mesma-rua
-tónio Posasse. - Idem, idenã;
A. 8:- Mesrna rua n. 102 - Botequim - 011•Art. 681 § l •
vélra Mala & Irrattó: ;-:-Idem, idem:
: '•
•
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Rua Gonçalves Dias, 2' 1-19, botequim. 772, 761-C, 778-A •
Art. Gel § 1° - A. S. - Mesma rua n. 111 - Botequim - AnSoares R; Pinto Ltd.
tónio João (;onçalves. - Idem, idem.
Rua Gonçalves Dias ns. 32 a 36, confeitaria, 780 - Francisco
Art. 681 § 1° - A. S. Rua Riachuelo n. 133 - C. Morais Luis
& Comp.
& Comp. Ltda. - Idem, idem.
Rua Gonçalves Dias n. 44, botequim, 778-A, 762, e 812-D - J.
Art. 681 § 1° - A. S. - Mesma rua n. 143 - Quitanda - CeciC. Martins & Comp. Limitada.
lia de Oliveira. - Idem, idem.
Art. Gel § 1 0 - A. S. - Mesma rua n. 147 - Botequim -Rua Gonçalves Dias n. 76, leitaria e botequim, 778-A - A. Oliveira & Rodrigues.
Joaquim cia Silva. - Idem, idem.
Rua Gonçalves Dias n. j30, botequim, 778-A e 776 - Irmãos SiArt. 081 § l• - A. S. Avenida Gomes Freire n. 67 - Bote- cflianos.
quim - Si4ucira & Snusa. - Idem. idem.
Art. 681 § 1° - A. S. - Mesma rua n. 2 - Quitanda - JaRua Gonçalves Dias n. 73, leiteria, 778-A, L. Sousa Irmão.
imano Augasto. - Idem, idem.
Rua S. Bento n. 1, cereais e salgados, 781-C, 1.165-C e 776 Art.. 6t)1 § 1° - A. S. - Rua Riachuelo n. 220 - Pensão - Castro Cunha & Comp.
Jacob Hubert. - Apresentar carteira de saúde dos empregados e
Rna S. Bento n. 5, cereais e banha, 605, 11
778-A, 778
Mr)pregadores.
Tomás da Silva & Comp.
Art. 681 § l • - A. S. - Rua Senado n. 258 - Restaurante Rua S. Bento n. 7, xarque e cereais, 605, § 3, 778-A, 761-E,
•
Abreu Pinto. - Idem, idem.
1.165-C - Francos Rodrigues Limitada.
Rua Sete de Setembro n. 31, restaurante, 810, 812-A-B-C, 761-C,
Art. 1.088 - I. S. - Mesma rua n. 258 - Restaurante Abreu Pinto - Colocar câmara frigorifica - Instalar depósito para 778-A-B-C, 776 - J. Oliveira & Domingos.
géneros. Armários individuais para guardar roupa de empregados e
Rua Ouvidor n. 52, leiteria, 778-A - Sarmento 8c Compacolocar mela e tela no gabinete sanitário.
nhia.
Arts. 761-C e 776 - I. S. - Rua do Riachuelo n. 143 - QuiRua Ouvidor n. 57, laranjada americana, 778-A - Joaquim
Vaz Martins.
tanda - Responsável - Cumprir os itens 13-D e 2-A-D-C.
Arte. i6t-C e 776 - I. S. - Mesma rua n. 133 - Botequim
Rua Sete de Setembro n. 36, botequim, 778-A - Domingos Vi- Morais Luis & Comp. Ltda. - Substituir o vaso sanitário e co- eira Andrade.
locar móla e tela no gabinete sanitário.
Rua Sete de Setembro n. 41, restaurante, 776. 778-A - RodriArts. 761-C e 776 - I. S. - Mesma rua n. 113 - Quitanda - gues Almeida dc Diegos.
Modesto & Saeala. - Substituir o vaso sanitário e colocar depósito •
Rua Sete de Setembro n. 44, botequim e restaurante, 812-B-C.
próprio para lixo.
778C - Gil Fonseca Costa.
Art. 776 - I. S. - Rua Carlos Sampaio n. 62 - Botequim Rua Sete de Setembro n. 58-A, líquidos e comestíveis, 778-A,
Agostinho César Machado - Substituir o vaso sanitário.
761-C - Pereira Gouveia & Comp.
Art. 1.088 - I. S. Rua do Catumbi n. 36 - Botequim - FerRua Sete de Setembro n. 77, vinhos e conservas, 778-A, 772
nandes & Fonseca. - Colocar móla na porta e tela nas aberturas do - Adega Brasileira Limitada.
gabinete sanitário.
Rua Sete de Setembro a. 79, líquidos e comestíveis, 784-C Art. 1.088 - I. S. - Mesma rua a. 111 - Botequim - An- F. Muni.
tónio João Gonçalves. - Substituir o vaso sanitário e concertar a •
Rua Sete de Setembro n. 101, confeitaria, 7I-C, 778-Á - Coe. '
caixa de descarga.
ta Sousa & Irmãos.
Art. 8i2- I. S. - Avenida Gomes Freiro n. 67 - Botequim
Rua Sete de Setembro n. 109, padaria, 776, 76I-C, 778-A
- Siqueira ec Sousa. - Colocar vidros nos armários destinados a Germano Vasco Silva.
guardar louças, piles, doces, etc.
Avenida Rio Branco n. 153, bar, 776, 778-A, 761-C, 842-13
Arte. 760 e 776 - I. S. - Rua do Lavradio as. 18 c 20.
Automático Camilo Litda.
Armazem - Júlio Zachi & Comp. - Suprimir o depásito de móAvenida Rio Branco n. 120 bar, 782, 776, 1.148, 761-C, 772, e
veis instalado nos fundos de seu negócio.
„Art. 812-B e C. - I. S. - Mesma rua n. ti - Restaurante - 778-A - Automáticos Camilo Limitada.
Avenida Rio Branco a. 129, botequim e restaurante, 778-A --t
Freitas & Lopes. - Fica intimado a se utilizar ~ente de guarda- Domingos
Carmo.
napos e toalhas de uso individual, que para esse fim serão protegiAvenida Rio Branco n. 105, botequim, 1.148, na-A - N. mu..
dos por cintas ou invólucros.
Art. 812-B-C - I. S. - Mesma rua a. 9 - Leiteria - Freitas rad.
irmão & c omp. - Idem, idem.
Avenida Rio Branco n. 44, bote quim, 778-A, 1 .148 - Ribeira
Art. 1.088 - I. S. - Rua das Marrecas n. 25 - Pensão - Ir Vilarinhos Limitada.
Responsavel - eabstituir o vaso sanitario e cimentar o piso da
Avenida Rio Branco n. 56, botequim, 778-A, 772, 76I-C. 812-ttí
área.
- Café e Bar América Ltda.
Art. 681 g
A. S. - Rua General Cahbvell n. 271-A Avenida Rio Branco n. 42, botequim, 842-D, 762, 772, 778-A
Moagem de. Café - João Alves & Filho. - Apresentar carteira de Francisco Santore.
à
saúde dos empregados e empregadores.
Avenida Rio Branco n. 38. botequim. 781-C, 778-A, 812A)
Art. 681 § 1° - A. S. - Praça Cruz Vermelha n. lO - Moagem Café Bar Campestre, Limitada.
de Café - Costa Lima & Santiago - Idem, idem.
Avenida Rio Branco n. 28, botequim, 761-F, 712-D, 778-A -.0
Art. 681 § 1° - A. S.-Rua das Marrecas n. 25-Pensão-FiMartins Lial 81 Comp.
lomena Pinto. - Idem, idem.
Avenida Rio Branco n. 35, leiteria e conservas, 778-A, Bonfim
Art. 681. § 1- A. S. - Rua Carlos Sampaio n. 62 - Bote- • it Cinelli.
quim - Agostinho C. Machado. - Idem, idem.
Avenida Rio Branco n. 49, botequim, 778-A, 761 - F ...... penda
Art. 681. § 1° - A. S. -- Rua Catumbl n. 10 - Botequim - •
ã Comp.
Balbino Araujo Nunes. - Idem. idem.
Avenida Rio Branco n. 97, botequim, 1.148, 761-C - Albino A.
Art. 681 § 1° - A. S. - Mesma rua n. /O, - Depósito de pão
Ferreira.
Fernandes.Santos.....-- Idem. idem.
Avenida Rio Branco n. 131, botequim, 778-A, 812-D, 776 - AnArt. 681 § 1* - Mesma rua n. 28 - Quitanda - David Matos.
- Ulule José de Carvalho.
- Idem, idem.
Avenida Rio Branco n. 143, botequim e restaurante, 762, 812-A.
Art. 681- § 1 - Mesma rua n. 36 - Botequim - Fernandes
B-C, 778-A-B-C, 77.6 - Gonçalves & Sousa.
Fonseca. -- Idem, idem.
Avenida Rio Branco n. 153, leiteria, botequim e res., 812-A-Bi bga
Avenida Mem de Sá n. 2 - Botequim - Responsável: - Proceder urna reforma no encanamento do aparelho da água gazelfloada, C-D. 778-A, 776 - J. Fonseca Lemos & Comp.
Rua Visconde de Inhaúma n. 55, botequim e restaurante, 76I-X,
destinada ao preparo de refreecns (raclamação).
812-A-B-C - Manuel Ferreira da Silva.
Rua Visconde de Inhaúma n. 68, restaurante, 762, 761-C, 778-A,
CENTRO DE SAÚDE N .4
-776, 812-D - Dl-Boca &União.
Rua Visconde de Inhatiuma n. 70, botequim, 812-A, 761-C, 770.
Relação dos estabelecimentos de génerós alimentício ,' encontrados .
em transgressão dos preceitos regulamentares nos dias 21 a 26 de -778-A - Domingos José Saraiva.
novembro de 1938:
Rua Visconde de Inhaúma n. 93; botequim, 762, 778-A, 771,
812-A-13-C, 776,- 778-A-B-C. - A. Fernandes Vasques & Irmão. •
Log-aidouro,
Número - Utilização local -Artigos - Firmas • • Rua Visconde de inhaúma n. 115. restaurante, 812-A-B-G, 778..
Rua Ouvidor n. 27, botequim, 778-A e 760 ..--• Pereira 8‘ , Ger- A-B-C, 776. - José Rodrigues Nunes.

r.

•

,

e-

Rua .Ouvidor n. 39, botequim, 778-A, 760 e 762,- E. BorServiçO de Saúde Pública do Distrito Federal
.
.
Rua Ouvidor n. 43, seliãChis, 3-78:•Á - Á. Faria & Companha
•
Limitada._
Requerimento deipachado no dia 12 de dezembro de 1938. .. •
Rua Orividor n. 149, leiteria, 778-A - Ferreira Alves..
Roa Gonçalves Di asn. 14.4ialiea e doces. 778-A - Schall
N.- 6.032 - Panificadora-Brasil Lida\ - Deferido À vista da inpanbia Limitada
inspetor ,da : Engenharia Sanitária. '
• "forniaeão:
•
.
•
•"
.•-- .
. • ...

• 8ca

r
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A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
vigor, só registrará assiaaturas dos orgãos oficiais, para o exercido
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao período de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas repartições arrecadadoras federais — Delegacias Piscais, Alfándegas,
Mesas de Rendas e Coletorias.

•,,,••nnn./9

Processo n. 89.008-38 — Pedro Alvos dos Santos, pedindo sua'
nomeação para o lugar de marinheiro da Alfândega da Bala. — In-

oeferido, visto haver sido extinto o cargo de que se trata. (5-1248.);
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR GERAL DA FAZENDA NACIONAL
LICENÇAS

Por portaria de 12 de dezembro de 1938, foi concedida a seguinte

licença:
De noventa dias, para tratamento de saúde, nos termos do artigo 8* do decreto n. 14.663, de 1 de fevereiro de 1921, ao marinheiro
da classe D, do quadro IX — Agências Fiscais, do Ministério da FaAos funcionários públicos federais, estadoais e municipais é fa- zenda, Eduardo Evangelista do Nascimento, com exercício uo Sétimo
cultado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de Registro Fiscal Federal em Abunão, Estado do Amazonas.
— Por outra de 13 de dezembro de 1938, foi concedida a se,
20 %, a que tém direito, em duas prestações semestrais de 28$000. guinte licença:
De sessenta dias, para tratamento de saúde, nos termos do artigo
' do decreto n. 14.663, de 1 de fevereiro de 1921, ao ajudante de
tesoureiro, padrão G, do quadro VII — Delegacias Fiscais. do MinisMinistério da Fazenda
tério da Fazenda, Nanci Ribas de Faria, com exercício na Delegacia
Fiscal do Tesouro Nacional no Estado do Pará.
Serviço do Pessoal
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR DO PESSOAL
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO
ADMISSÃO DB EXTRANUMERÁRIO-MENSALISTA

DESPACHOS

(*) Processo n. 84.996-38 — Joaquim do Cargueira Lima, ex-sePela portaria n. 1.003, de 10 de dezembro de 1938, do Ministério da Fazenda, foi admitido como extranumerário-mensalista, para gundo escriturário do Tesouro Nacional, pedindo uma certidão.
desrnepenhar, pelo prazo de vinte e dois dias, as funções de 'auxiliar Certifique-se, visto constar a prova no processo n. 48.i3i-38,
técnico de quarta classe", da Contadoria Seccional, junto à Delegacia (17-11-938.)
Processo n. 91.831-38 — Otávio Maria de Mesquita, oficial adFiscal de Sergipe, o seguinte:
ministrativo, da classe J, do quadro /, com exercício na Secção AdmiPortaria — Nome — Salário
nistrativa, pedindo férias. — Concedo ao requerente as férias regu45080 lamentares. (8-12-38.)
N. 1.003 — Raimundo Guimarães
Processo n. 95.853-38 — Alberto Gentile, contador II, quadro 1,
DESPACHOS
Processo n. 89.000-38 — Armando dos Santos Rios, pedindo nomeação para o lugar de marinheiro da Alfândega le São Salvador.
— Indeferido, visto haver sido extinto o cargo de que se trata.
(5-12-38 . )
Processo n. 88.928-38 — Júlio Santos, pedindo nomeação para
o lugar de marinheiro da Alfândega. de Silo Salvador. — 'nd?,ferido,
visto haver sido extinto o cargo de que se trata. (3-12-38.)
Processo a. 83.764-38 — Mário Arnizaut Filho, escriturário da
classe E, do quadro VIII, com exercício na Alfândegi de Corumbá,
pedindo remoção para a Alfândega de Porto Alegre. — "Indeferido, de
acordo com o parecer da Comissão de Eficiência.
O parecer a que se refere o despacho acima é o seguinte:
"Mário Arnizaut Filho, escriturário da classe E, do quadro VIII
— Alfândegas, com exercício na Alfândega de Corumbá no Estado
de Mato Grosso, pede remoção para a Alfândega de Porto Alegre, no
Estado do Rio Grande do Sul.
De acordo com o artigo 32, da lei n. 284, de 28 de outubro de
1936, a remoção do funcionário é feita lendo-se em vista às couveinéncias dos serviços.
No caso presente, além de não constar do pro,nsso as conveniências dos serviços a que alude o referido artigo 32, na alfândega
pretendida pelo suplicante, não tem vaga, como acentua o Serviço do
Pessoal da Fazenda.

Assim sendo, esta Comissão restitue o processo ao Gabinete do
Sr. ministro da Fazenda, opinando pelo indeferimento do pedido.
Comissão de Eficiência da Fazenda, em 25 de novembro de 1938.

-

Rosalvo

GOMES —

Flavio Brito. — Amadel Soares.'

Processo n. 82.829-38 — Elpidio Teixeira Coeaho, pedindo nomeação para o eargo de guarda fiscal de Apreendo do Contrabando
no Estado do Rio Grande do Sul. — Indeferido, de acordo com o ps.

pedindo férias. — Tendo em vista a desistência verbai do interessado,
arquive-se. (13-12-38.)
GRATIFICAÇÕES E AUXÍLIOS

Diárias mandadas abonar aos funcionários abaixo relacionados,
no mês de novembro último, de acordo com a comunicação constante
co ofício n. 23, de 24 de março deste ano, do Sr. secretário-chefe
do Gabinete do Sr. ministro da Fazenda:
Nome — Cargo — Dias — Importânlia
Sindulfo de Assunção Santiago, encarregado da fiscalização das pedras preciosas
30 600e0
Ademar de Campos Caldas, encarregado da fiscalização
do selo penitenciário
30 60080
(Folha organizada pela Secretaria da Diretoria das Rendas In!ornas, em 9 de novembro de 1938.)
Secretaria do Serviço do Pessoal, em 13 de dezembro de 1938.
Americo Passos Guimarães filho.

Folha de gratificações mandadas abonar aos funcionários abaixo
relacionados, por serviços extraordinários prestados durante o mês
de novembro último, de acordo com o resolvido no processo número
83.691-38, pelo Sr. diretor geral da Fazenda Nacional, e que se publica em cumprimento à circular n. 7-38, de 16 de agosto de 1938:

Nomes — Cargos — Importando
Aguinaldo Régulo Valdetaro, cont. K, Quadro I
José Batista de Lorena, cont. J, Quadro I
Jaime Damaso de Carvalho, cont. J, Quadro I.
Alix Ribeiro Moas, cont. J, Quadro I
Augusto Júlio Ferreira, oont. I, Quadro I
Edgar Ribeiro Moss, cont. I, Quadro I
José Parente Sobrinho, cent. 1, Quadro I
Anália Paranhos Barbosa, cont. 1, Quadro I

261$0
1980
198$0

19880
19880
recer da Comissão de Eficiência. (8-12-38.)
•
O parecer a que se refere o despacho acima á o seguinte:
19880
1.
"Trata o presente procasso do pedido de Elpidio Teixeira Coe19880
da
198g0
lho, segundo cabo do Exército, encaminhado ao senhor ministro
Gonçalo
de
Almeida,
cont.
I,
Quadro
I
19840
Fazenda, pelo titular do Ministério da Guerra, para ser aproveitado
Newton
Carvalho
de
Sousa,
conf.. H. Quadre I
como guarda fiscal de Apreensão de Contrabando no Estado do Rio
/98$0
Aedo Fernandes Machado, guarda-livros G. Quadro Leo..
19880
~ronde do Sul.
198$0
O Serviço do Pessoal da Fazenda apreciando o pedido informa Voltar Goulart Caldas, guarda-livros G, Quadro I
que se trata de admissão no cargo de guarda de segunda clame, ex- Antônio da Silva Pinheiro, guarda-livros G, Quadro 1...4
/98$0
tranumerário-mensalista. do Serviço de Repressão do Contrabando, Maria Antônio Campos, guarda-livros G, Quadro
19880
Miguelina Salvino Noronha, guarda-livros G, Quadro I.n
19880
no Estado do Rio Grande do Sul.
-Vara
de
Sousa
Guimarães,
guarda-livros F, Quadro Leo
19880
A admissão do pessoal extranumerildo é regulada pelo decretolei n. 240, de 4 de fevereiro deete ano, que atribue ao chefe do ser- Olímpio Angusto Lopes, conliano G, Quadro
, , 1,
viço a iniciativa de proposta, arrecadando os documentos enumere"
doe no artigo 18 do referido decreto-lei.
1t33380
Assim, não existindo vaga daquele Serviço, como esclarece O
Serviço do Pessoal da Fazenda, e não tendo o processo obedecido às '
Importa esta folha em troe contos trezentos "è Iria*); e tida mit
formalidades exigidas pelo referido decreto-lei n. 240, esta Comissão :róis, (3 :333$0000).
deixa de opinar favoravelmente ao pedido do requerente e encaContadoria Seccional no Ministério da Fazenda, em 9 de dezemminha o processo ao Gabinete do Sr. ministro da Fazenda, para os bro de
1938. — Aedo Fernanda* Machado, guarda-livros G. — CoaNina que julgar convenientes.
Comissão de Eficiência da Fazenda, em 7 de novembro de 1938. fere. José Baptista de Lorena, contador J. Contadoria Seccional, data
supra. Aguinaldo R. Vakietaro, contador seccional.
Amadel Soares. — Rosalvo Gomes. — Flavio Brito."
Secretaria do Serviço do Pessoal, em 13 de dezembro tia.1.4118.4
• Processo n. 82.772-38 — José Lourenço da Silva, escrivão
Coletoria das Rendas Federais em Igreja Nova, pedindo transfe- — ~erice Passos Guimarães filho.
rência para idêntico lugar em Murici. — Arquive-ao, visto haver
4 . 1 Itlwrodu01.9. j
eido preenchida a vaga de que se trata. (8424841
laWa &aia eg_reokk
tl

•
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Dia 30 de novembro de 1938
N. 106 - O Sr. diretor geral do Pessoal resolve, que o servente
Manuel Bezerra Sandes, que serve na S. S., passe a ter ,ixorcício r.a
5. A. e que o servente Alexandrino Sebastião Stanaiola, que serve
na 8. A. passe a ter exercício na S. S.
Dia 2 de dezembro de 1938
oricios
Ao Sr. delegado fiscal no Estado do Rio de Janeiro:N. 205 - Comunicando que o Sr. diretor geral tendo em viela.*
processo n. 74.148-38, sobre prorrogação de expediente, exarou em
ka do corrente, o seguinte despacho:
"Dada a exiguidade do saldo da eub-consignaçáo n. 29-02.
da verba primeira, deste ministério, crédito suplementar
aberto pelo decreto-lei n. 712, de 19 de setembro Itimo, autorizo a prorrogação por três horas, do expediente das secções
em que esta providência fôr inprescindivel, a juizo do delegado fiscal, de modo a que a despesa total não exceda de cinco
contos de réis (5:000E0), devendo a gratificação de cada funcionário ser abonada de acordo com os artigos 399 e 400 do Regulamento Geral de Contabilidade e na conformidade da Circulação n. 8. de 18 de março último, do Serviço do Pessoal.
Comunique-es e faça-se a necessária distribuiçao do
crédito."
- Ao Sr. contador geral da República:
N. 54 - Comunicando que o senhor diretor geral recebeu o pedido de transferência de Harnldo F. Sorensen da elasseI, do quadro
I deste ministério, com exercício na Contadoria Seccional junto 11,
Delegacia Fiscal em Minas Gerais, solicitando sua transferência para
a Contadoria Seccional junto 1 Estrada de Ferro Noroeste do Brasil,
em Reuni.
O Sr. diretor exarou em 21 de novembro e seguinte despacho:
"A vista do que informa a Contadoria Seccional anexa a
Delegacia em Minas Gerais, passe o requerente a ter exercício
na Contadoria Seccional junto à Estrada de Ferro Noroeste do
Brasil, em Baurú. Ao Serviço do Pessoal para • necessário
expediente."
- Idêntico sob n. 289 - Ao Br. delegado fiscal em. Minas
Gerais.
- Ao presidente da Comissão de Eficiência lo Ministério da
Fazenda:
N. 644 - Remetendo as relações dos cargos vagos para cujo preenchimento há dotação disponivel e das vagas verificadas até 31 de
agosto deste ano.
- Ao Sr. presidente do Primeiro Conselho fie Contribuintes:
N. 90 - Comunicando haver o Sr. diretor geral resolvido que o
oficial administrativo da classe 1, do Quadro XII, Francisca Ilidia
Jacobina, passe a servir, em comissão, no mesmo Conselho.
Idêntico sob n. 176 - Ao Sr. diretor do Imposto de Renda.
- Ao Sr. diretor das Rendas Internas:
N. 589 - Remetendo as nortarias do Sr. ministro, que admitem
remo extranums írios-mensali stas Gilberto Pedrosa Caldas e Natálio
Camboim, para desempenharem as funções de assistentes técnicos de
quinta classe do Serviço de Fiscalização de Garimpagem e Comércio
d. Pedras Preciosas e auxiliar de escrita de quinta classe. do mesmo
Serviço.
--'Ao Sr. chefe da Primeira Circunscrição de Recrutainento
Militar:
Na. 187 a 191 - Comun icando que Sílvio Edgar Luz, Hilmar de
Castro Rego e Nestor Moura Brasil tomaram posse dos cargos para
o. quais foram nomeados, tendo satisfeito as exigências de que trata
• decreto o. 68, de in de novembro de 1933.
- Ao Sr. dele gado bocal em Minas Gerais:
N. 287 - Remetendo o decreto que nomeia Hilmar de Castro
Rego para o cargo da classe D. da carreira de escritu-ario do Quadro
'cif e comunicando que o referido nomeado tomou posse, do respes
ouve cargo.
- Ao Si'. delegado fitem! em Minas Gerais:
N. ?88 - Remetendo a portaria do Sr. diretor geral que eoncede licença ao trabalhador de Campo dO Serviço Regiona l do Domínio
da União, no mesmo Estado, Domin gos de Paula Ferreira.
- Ao Sr. inspetor da Alfandega de Recife:
N. 157 - Remetendo a portaria do Sr. diretor geral, que concede licença ao escriturário da classe D. do Quadro VIII, Conceição
de Andrade Castro, com exercício na mesma alfândega.
- Ao Sr. delegado fiscal em Santa Catarina:
N. 137 - Transmitindo o decreto que nomeou Alfredo Silveira
arreia para o cargo da classe D. do Quadro VTI. comunicando que o
referido nomeado tomou posse do respectivo cargo.

SECÇÃO ADMINISTRATIVA
Relação de funcionários, por ordem de antiguidade de classe,
que se publica para efeito do disposto no artigo 39 do decreto número 2.290, de 28 de janeiro de 1938, retificado neto ~reto
3.409. de 6 de dezembro último:
QUADRO

Oficiai admiliiiliratilm.
Classe "J"
1. Plínio Santiago.
2. João Manuel Correia da Silva.
3. Antônio Augusto de Araújo Jorge.,
4. Armando da Rocha Melo.
5. Luiz Xavier Pereira Lima.
8. Joaquim Pontes de Miranda.
Clame or
1. Mário Aureliano da Costa Paiva,
2. Pedro de _Araújo Rangei Jr.
3. Edgar Munia de Abreu.
4. Jae• Fausta de Araújo.
QUADRO vit
Carreira:

Carreira: Oficiai adaunkb'et00

Ciam "A•
Jogo de Abreu Velho.
Z. °amuado de Araújo Costa.
a.

QUADRO MIN

Carreira: Comandante cdagmeert:
Clame "Ir
s. António remendes Neto.
2. Aluísio Persa de Vasco:m*10e
3. Aureo Atagiba.
4. Manuel Vilanovs.
5. António Pedro Pereira.
41. Artur Oscar de Sousa Pinho.
7. Evandro Neves de Oliveira.
8. António Felisbino da Silva.
9. Osmar Jucá Rego Lima.
10. Joaquim Augusto de Melo.
11. Severino de Araújo Góis. (Selai Teteratle10.111
~eira: Contínua
Clame "à‘
1. Plínio Reis.
2. Jacinto Quirino da Silva.
3. Alcides Nogueira da Silva.
4. Júlio Cunha.
5. Mário da Rocha Marques.
6. José Machado Pereira.
7. Braulino Benedito Nunes.
8. Manuel Marques Cordeiro.
9. Joaquim-de Menezes Dona.
10. Tomas de Aquino Pess6a.
it. João Gonçalves de Medeiros.
12. Etelvino Alves de Lima.
13. José Amaro Ferreira.
14. Derivai Correia de Melo.
Carreira: lbértfareirld
Clamo "a"
1. Manuel Secundine Verçoea.
2. Valfrido de Oliveira Lima.,
3, José Pedro Nunes de Melo.
4. Artur Torres da Silva.
5. Antônio Patrício da Rocha.
6. João Oreetes de Brito.
.
7. Afonso da Costa Coentro.
8, Nicomedee Domingues da Soleda",
Classe "Ir
1. Luiz Santa Isabel de Assunção.
2. Osório Vicente de AraújO.
E Otávio Gomes da Silva.
4. Creso Bezerra de Melo.
5. Agmar Carneiro da Cunha Pala Barretes,
6. Flávio Vieira da Mota.
7. João Gonçalves Moreira.
Francisco de Oliveira Ribeira,
IMário Saleiro Pitão.
4. Jorge Calafange.
•
Aldo de Noronha Figueira.
Rubem Santoro.
Classe ''C''
1. Hércio Vargas de Carvalho.
Nota - Je restantes não têm interstiedo.
Secção Administrativa do Serviço do Peesoal, 93 dedezelnbré,
de /938. - Fernando Medeiros, oficial administrativo I, do Que"
dro III.
Visto. g A., em 13 de dezembro do 1938. - Pala! Ce±lair gm;
Aquirre, chefe.
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Relação de funcionários, por ordem de antiguidade de classe, que
se publica para efeito do disposto no artigo 39 do decreto 2.290, de
28 de janeiro de 1938, retificado pelo decreto 3.4,04,, de 8 de dezembrO
último
QUADRO

Carreira, Guarda aduaneiro
Clama "R"
1. Francisco Maneio Machado,
2. Manoel Candido Pereira.
3. Celso Whilton Barreto.
4. Cipriauo Tavares de Miranda.
5. Romario . Ribeiro de Almeida.
0. Alcides Aldemaro Machado.
7. Luis Vieira Dantas.
8. Antonio Bezerra Nunes.
9. Henedino Antonio de Carvalho.

3a 10. Amadeu Pinto de Sant'Anna.
11. Antonio Francisco Duarte.
12. Francisco Pereira da Silva.,
13. João de Melo Sidnei.
14. Bretel da Rocha Moreira.
15. Antonio Alexandrino dos Reis., 's
18. Aarão Leitão e Silva.
17. Lindolfo Timoteo de Lima.
18. José Medeiros de Lima.
11'. José de Castro Bastos.
20. Joaquim Juarez Teixeira.
21. Abel Gonçalves Ramela.
22. Oracildo Soares.
23. Arnaldo dos Santos Oliveira.
r4. Elpidio Gonçalves Vieira dos SanWe
rs. José F!orentino de Meneses Liml.
24 3 . Alvaro Alves da Silva.
1. Francisco Prates de Souza.
P. Luiz Marques Sampaio.

T

_

Carreira, Patrdo

Classe "D"
1. Raimundo Barroso Virgolino.
2. Glicerio Ferreira dos Anjos.,
1.- Artur Marcilio da Costa.
4. Emiliano José Cardoso.
5. raustino Antonio dos Santos.
6. Manoel Gabriel Pinto.
7. Benjamin Gonçalves de Paula.
8. Dionisio Rios.
NOTA - Os restantes não têm intersticio.
Classe "C"
1. Tomás Adolfo da Gama.
2. Alceu Lucas Corrêa.
.3. Teodoro Rodrigues da Rosa.
4. José Antonio de Castro.
5. José Antonio Clernentino Monteiro.
6. Adelino Silva.
(7. Sabino Pio Pereira.
NOTA - Os ~atontes não tom interstic10.
Carreira, Servente
Classe "Ali
4. Clementino Francisco de Souza.
2. Hildebrando Auto Schuler,
3. Euripes Lopes.
NOTA - Os restantes não têm intersticid.
Carreira, Art. Artes Grdficas

Classe "D'
f. Silvio doe Santos Cardoso Junior,
Z. Frederico dos Santos Matos.
Carreira Carpint.

Classe Ir

Cantidiano Carlos dos Santos.,
f Lineu Lins de Carvalho.
S. 1
(Antonio da Silva Dantes,
‘ 4. Otalvino Rodrigues Branco.
João Corrêa de Freitas.
Luis Dias Belo.
Lauro de Souza Carneiro.
j
lbanez Cecheleno.
Francisco de Tolede.
I Milton Lacerda dos Santo')
Manoel Jorge Corra,
12. Eloi Rodrigues Leite.
Januario da Cruz Delgado.
Mario Feitosa Rodrigues.
í Laudelino de Aguiar Lisbbei,
)3. { João Leite Martins.
( Francisco da Costa Pinto.
( Ernesto da Silva Tavares.
1.

1 Ernesto Suclii .
el. Marcelino Rivellus.
i Francisco de Medeiros Corrêa,
2i. Fausto Bezerra de Medeiros.
1 José Nubrega Chaves.
4. Iteraclio da Costa Melo.
( José Fernando de Oliveira.
I Celso Evaristo de Melo AçucenX.,-,
1 Pedro Machado.
dor
1 José Barros Tinoco.

1 José Monteiro Filho.
[José Mendes de Araujo.
31. Sebastião Pinheiro da Silva.

1. Osman de Morais Farias.
¡Antonio Pinto de Campos,.
39 . { Manoel Gomes da Silva.
iJoão Manoel de Oliveira.
¡Claudio da Rocha Lima.
P. José Licinio Lopes,
f Hugo Meyer.

!Gustavo Assis.
!Francisco de Oliveira Furtado,
P. {
Herrninio Berto da Silveira.
Heitor Veiga de Faria.
1. Mareiliano Acastro Roberge.

n

Classe "a"
I, Firmino da Silva Junior.
Genesio José Manguilhott - Nio tem int4rsticio.

g.

Carreira, Marinheiro

Classe Kg"
1. João Lopes Vilas 1349as.

2. Sergio Lopes de Mesquita.
3. Bernardino Teixeira Machada.
4. Oscar Condido Torquato.
5. Dinart da Siva Ramos.
8. Heleodoro Rodrigues.
7. José Alcides Pacheco.
8. Tarquinio de Almeida Pinto.
9. Ludgero Jeroncio de Oliveira.
10. Teodoro dos Reis.
11. Cezario Ramos da Silva.
12. Roberto Rodrigues de Freitas.
13. Ludgero Eduardo Barbosa.
14. Mario Francisco de Paula.
Classe "H'
1. Reinaldo Baltazar da Silva.
2. Marcolino Fernandes Sales.
3. Laudelino Gonçalves Freire,
4. Antonio Sobral Rosario.

6. Paulo Jacinto Machado.
6. Gentil Nicolau Corrêa.
7. Joaquim Antonio Tavares.
8. Francisco Rodrigues da
v. Sebastião Francisco Barbosa
10. José Pio da Silva.
11. José Marcelino.
12. Manoel Francisco da Silva.,
13. João Marques de Araujo.
14. Joaquim José dos Santos.
15. Raimundo de Araujo Lira.
,15. João Boaventura Bastos.
19. Deoclecio Pereira da Silva.
18. José Domingos de Carvalho,
19. Jonatas Medeiros Chaves.
20. Gustavo José Ramos.
9 1. Manoel de Assis Fialho.
i2. I'mmingos Nunes da Silva:,

Classe

1. lionorio Vieira Martins.
2. Heliodoro Placido da Rosa..
3. Luis Carlos Pereira.
'

9. José Vitério de Santana.

{ Julio de Arruda Filho.

10. Raimundo Ribeiro dos Santos.

4. lionorato Amando Habili.
Ciro Garcia.

11.

12.
13.
14.
15.

7. Cosme José Alves.
8. Fiorival Nardis de Vasooneeloe

9.

1423 -2N2W?"
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{Narciso dos Santos Motins.

Gabriel Azambuja de Souza.
Valentim Bernardo do Naseiment
Antonio José da Silva.
Francisco Pessóa de Carvalho.
Elpidio Cavalcanti de Araujo.
Julio Roque de Araujo.
10. José de Araujo Pessóc.
Secção Administrativa do Serviço do Pessoal, 13 de dezembro de
1938. - Fernando Medeiros, of. adm. 1 do Q III.
Visto - 1. A. 13 de dezembro de 1938. - Paulo Cesar de Aguiar,
11.
12.
13.
14.
15.

Ode.
Relação de funcionários, por ordem de antiguidade de classe,

FranCisco Machado dos Santos.
Alexandre Gomes Moreira.
Manuel Canário de Oliveira.
Pedro Laureano da Costa.
Domingos Fernandes dos Santa'.
{Severino Gomes da Silva.

15.

Manuel Belarmino da Silva.
18. Luiz Pinheiro Dantas.
19. Abdon Correia da Silva.
20. Paulo Clernita dos Anjos. .
Nelson Magalhães.
21. { Manuel Justino dos Passos.

João dos Santos.
24. Aureo Muniz Cerqueira.
25. João Batista dos Santos.
26. °ternário de Oliveira.
José Maria da Cruz.
27.

Robinson Batista de Sousa'.
que se publica para efeito do disposto no artiog 39 do decreto núSecção
Administrativa, 13 de dezembro de 1938. - Fernando
mero 2.290, de 28 de janeiro de 1938, retificado pelo decreto núMedeiros, oficial administrativo, I do quadro III.
mero 3.409, de 6 de dezembro último.
Visto. Em 13/12/38. - Paulo Cessar de Aguiar, chefe.
QUADRO VIII

ira - Trabalhaaor
Classe "B"

2. José Bruno Michilis.
João Francisco de Freitas.
2. {Salvador Pereira da Silva.
Manuel Minervino da Silva.
5. João José de Sousa.
6. Manuel Cândido de Sousa.
7. Joaquim Assunção.
8. João Ferreira da Silva.
9. Maria Beatriz Marques.
10. Maria do Carmo Maranhão de
il. Eusébio António Lobo.
12. Sátiro dos Santos Martins.
13. António Cordeiro Sobrinho.
4. João Aristides da Conceição.
15. Manuel Timéteu de Oliveira.
16. António Coelho de Sousa.
17. José Pereira de Géis.
18. Raulino Alcides Moreira.
19. Laurindo Franklin de Sousa.
20. Zeferino Rodrigues da Silva.
21. Osvaldo Benfcio Teixeira.
22. Adolfo Soares Fortkarnp.
23. Manuel Alves Garcia.
24. Roldão Tomé de Borja.
25. Vicente Portela Cabral.
26. Horácio Rocha.
27. baias Francisco Catanhede
28. João da Mata Ferreira.
29. Alexandre Ricardo Vieira.
80. Albino Aranha.
81. Joaquim Oliveira Lima.
32. António Frota Lima.
33. Manuel Alexandre Cardoso.
João Lúcio de Queiroz.

Relação de funcionários, por ordem de antiguidade de classe.
que se publica para efeito do disposto no artigo 39 do decreto attmero 2.290, de 28 de janeiro de 1938, retificado pelo decrete
mero 3.409_ riP G de dezembro Último.
QUADRO TZ

Carreira - Guarda fisco
Classe 'Cr

BOUM.

34.

Francisco Pinto de Menezes36. Manuel Vercosa Sobrinho.
37. Francisco Chagas Lima.
88. José Januário Ferreira.

39. Manuel Paulino da Silva.
Filorneno José da Silva.
AO.
Raimundo Nonato da Gama.
42. António do Livramento Abres.

43. João Lourenço de Castro.
44. Getúlio Alves da Costa.
45. Cipriano Alves Bezerra.

46. Jacob Gaios°.
47. Manuel Justiniano da Paz.

48. João Auto Schuller.

49. Leopoldo Jerônimo Casas *oval.
50. João Vivaldino Tavares.

51. Francisco Ferreira Lima.
42. Herminio Pinheiro.
Classe A'
1:-"Manuel Virgfnio dos Santos.
2. José Agripino dos Santos.

3. António Pedro Lima.
4. João Monteiro da Silva.

3. Guilhermino Valderniro dos Banida.

6. Francisco Firmino de Lima.
7. António Nunes da Mota.
8. Lauro Ferreira da 11111va Maelaade.

1. Pedro Luiz Soares.
Primitivo Aimoré Escobar.
'José Escobar Nunes.
g. Nicanor Vieira Lopes.
1João Batista do Nascimento.
,
'Adão Soler.
7. Paulino Ferreira (10).
8. DiORISIO Gonçalves Gaivão.

Cia. °Ir

1. Efrem José Ribeiro.
2. Camilo Ribeiro de Sousa.
8. António Bernardo de Sous
4. Luiz Aufres Torino.
5. Pedro Joaquim de Paiva.

6. Alfredo Silva.
1. João de Deus Henrique.
8. Dorval Pereira.

9. Isolino Moreira.
30. João Santana Júnior.

Carreira - Palrild,

Classe .135
f. Calixto Teodoro de Lima.
2. Francisco Jorge Canindé.
L António Matias de Almeida.
!d. João C.âncio da Silva.
3. Carlos Martins.

Leocádio Pereira de Vasooneeloii.
17. Domingos Alves da Silva.
, 8. Jorge Hernig.
6.

,Claen
, a. Ladislau Vieira Dantas.
2. Francisco Lúcio Severine
2. Manuel José Ramos.
4. José Felipe da Silva.
5. José Vargas.
6. Milton S. Ramos.

7. Guiomar Garcia.
i 8. Odington Ramos.

•

O. Ernesto Ferreira TendrM.
p0. Herklito Jardim.
111. Alvino Batista dos Santos.
02. Interino.

Carreira -

Cisas ot•
António
Ferreira
doe
Santos.
y.
e. Manuel Soares da Paixão.
5. Francisco Gonçalves de ouvem.%
1. José António da Costa.

5. Francisco Gurgel.

6. Darei Ribeiro.
Pensando
Senão Administrativa, 13 de deatintird de 49.
Medeiros, oficial administrativo, I do quadro UI.
Visto. S. A. 18/12138. - "isola °sor de 4gt4tar, abafe
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Contadoria Central da República
Expediente do dia 9 de dezembro de 1938

Offcios:
Ao Sr. diretor geral da Fazenda Nacional:
N. 3.127 — Transmitindo cópia do oficio n. 3.316, de 2 de
dezembro 'corrente, do Tribunal de Contas, protocolado no Tesouro
Nacional sob o n. 94.24I/38, relativo ao registro do crédito suplenientar de 80080, aberto pelo decreto-lei n. 811. de 26 de outubro do
corrente ano, ao Ministério da Educação e Saúde.
3.130 — Transmitindo cópia do ofício n. 3.270, de 30 de
novembro último do Tribunal de Contas, protocolado no Tesouro
Nacional sob o n. 93.426/38, relativo ao registro do crédito de
733:00080, aberto pelo decreto-lei n. 835, de 5 de novembro último, ao Ministério da Educação e Saúde, suplementar à verba que
especifica.
N. 3.132 — Transmitindo cópia do oficio n. 3.324, de 2 de
saa¡ezembro corrente, do Tribunal de Contas, protocolado no Tesouro
—Nacional sob o n. 94.243/38, comunicando haver resolvido ordenar
a anotação da providência indicada no decreto-lei n. 815, de 27 de
outubro último, que dispõe sobre a aplicação do saldo de uma dotação orçamentária do Ministério da Educação e Saúde.
N. 3.13'i — Transmitindo cópia do oficio n. 3.267, de 30 de
novembro último do Tribunal de Contas, protocolado no Tesouro
Nacional sob n. 93.424/38, relativo ao registro e a distribuição de
crédito suplementar aberto pelo decreto-lei n. 888, de 2 4de novembro referido, ao Ministério da Marinha.
— Ao Sr. diretor da Despesa Pública:
N. 3.216 — Idêntico ao de n. 3.127.
N. 3.129 — Idêntico ao de n. 3.130.
I•1. 3.131 — Idêntico ao de n. 3.132.
N. 3.133 — Idêntico ao de n. 3.134.
— Ao Sr. diretor secretário do Tribunal de Contas:
N. 3.124 — Respondendo ao oficio n. 3.256, de 30 de novembro próximo findo, comunica, que de acordo com o item 9 da circular n. 7, de 16 de agosto último, da Presidência da República esta
Contadoria não solicita ao Serviço do Pessoal, a publicação da designação dos seus inspetores, uma vez que se trata de ato de fiscalização técnica que por sua natureza é de caracter reservado.
— Ao Sr. contador Seccional no Departamento dos Correios e
Telégrafos:
N. 3.128 — Acusa o recebimento dos impressos relativos a eslerituração daquela Seccional e agradece a execução dos mesmos.
— — Ao Sr. chefe da Contadoria Seccional na Diretoria Regional
dos Correios e Telégrafos na Bafa:
N. 3.125 — Devolvendo oficio n. 128 e a demonstração que ao
alem() acompanhou, afim de serem assinado,.
Requerimento despachado:
P. C. 7.540 de 1938 — Protocolado na Contadoria Central da
Itepública — Rodrigo Gomes Ribeiro de Brito. — Deferido.

Dezembro "de 1938

— Ao Sr. diretor geral da Fazenda Nacional:
N. 290 — Per conveniência do serviço público, proponho a designação do agente fiscal do imposto de consumo no interior do Estado da Baía, Otavio Rodrigues, atualmente servindo como inspetor
fiscal do mesmo imposto no Estado do Pará, para exercer idêntica
comissão no Estado de Pernambuco, e a do agente fiscal do imposto
de consumo no interior do Estado da Paraíba, Bernardino da Costa
Carvalho, que se encontra presentemente no desempenho da comissão
de inspetor risca. nc Estuo C.,s Pernambuco, para igual Comissão no
Estado do Pará.

Câmara de Reajustamento Eeonâ.nieo
SESSÃO DE

12 DE

DEZEMBRO DE

1938

No processo n. 12.721, série C — Araras — São Paulo. — Decidiu
adotar as conclusões de relatório de fls. 25, em virtude das quais são
concedidas a redução de 50 % no débito reajustávei de austimano
tacker de Oliveira e a consequente indenização de DO\ B contos e quinlientos mil reis (9:5008000), em apólices, ao credor Banco Agrícola de
Araras — Massa falida, continuando a cargo dos devedores a fração iião
reajustável de cento e cinquenta mil reis (1508000), de conformidade
com o decreto n. 24.233, de 12 de maio de 1934. — Sergio de Oliveira,
presidente. — Reginaldo Nunes. — Ernesto Rangel, relator.
No processo n. 17.603, série C — I tapira — Baia. — Decidiu idotar as conclusões do relatório de fls.. 36, em virtude das quais são concedidas a redução de 50 % no débito reajustável de Pedra Antônio dos
Santos e a consequente indenização de onze contos e quinhentos mil
réis (11:5008000), em apólices, ao credor Tude, Irmão & Comp., continuando a cargo dos devedores a fração não reajustável de ses senta e sete
mil e sttecentos cinquenta reis (678750), de conformidade com o decreto n. 24.233, de 12 de maio de 1934. — Sergio de Oliveira, presidente-relator. — Reg incido Nunes. — Ernesto Rangel.
No processo n. 17.099, série C — Taquaral — Espirito Santo. —
Decidiu adotar as conclusões do relatório de fls. 53, em virtude das
quais são concedidas a redução de 50 % no débito de Germano Stange e
sua mulher e a consequente indenização de vinte e um contos de réis
(21:0008000), em apólices, aos credores Verbloet'Irmão & Comp., continuando a cargo dos devedores a fração não reajustável de vinte e sete
mil e seiscentos e cinquenta réis (278650), de conformidade com o decreto n. 24.233, de 12 de maio de 1934. — Sergio de Oliveira, presidente. — Reginaldo Nunes. — Ernesto Rangel, relator.
No processo n. 9.214, série C — Ilhéus — Baia. — Decidiu adotar
as conclusões do relatório de fls. 28, em virtude das quais são concedidas a redução de 50 % no débito reajustável de Domingos Fernandes
Badaró e a consequente indenizaeão de quarenta e ires contos e quinhentos mil réis (43:500$), em apálices, sós credores Wildberger &
Companhia, continuando a cargo dos devedores a fração não reajustarei
de cento e vinte e seis mil réis (1268000), de conformidade com o decreto n. 24.233, de 12 de maio de 1938. — Sergio de Oliveira, presidente. — Reginalclo Nunes, relator. — Ernesto Rangel.
No processo n. 17.158, série C — Ilhéus — Baia. — Decidiu adotar as conclusões do relatório de fls. 18, em virtude das quais são concedidas a redução de 50 % no débito de Domingos Fernandes Badaró
e a consequente indenização de quinhentos mil réis (5008000), em apóDiretoria das Rendas Internas
lices, ao credor Banco de Crédito Popular de Ilhéus continuando a
cargo dos devedores a fração não reajustável de quatrocentos e trinta e
Dia 12 de dezembro de 1938
cinco mil réis (4358000), de conformidade com o decreto n. 24.233, de
Ao Sr. diretor geral da Fazenda Nacional:
12 de maio de 1934. — Sergio de Oliveira, presidente. — Reginaldo
N. 293 — De acordo com a exposição constante do telegrama Nunes, relator. — Ernesto Rangel.
No processo n. -17.163, série C — Ilhéus — Bafa. — Decidiu adojunto, do Sr. delegado fiscal no Estado da Paraíba, proponho seja
posto à disposição desta Diretoria, afim de auxiliar a fiscalização tar as conclusões do relatório de fls. 16, em virtude das quais são e., In..
do selo nas operações bancárias, realizadas na cidade de Campina cedidas a redução de 50 % no débito renjustável de Domingos FernanGrande, naquele Estado, o agente fiscal do imposto de consumo no des Badaró e a consequente indenização de nova contos e quinhentos
mil réis (9:5008000), em apólices, ao credor Migo Knufmann & Com.
Interior do Estado do Maranhão, Júlio Nobre.
N. 295 — Solicitando providências no sentido de ser posto à pnnhia, continuando a cargo do1! devedores a fração não reajustável de
com o decreto núdisposição desta Diretoria, afim de servir como auxiliar da Fiscali- cinquenta e sete mil réis (572000), de conformidade
— Sergio de Oliveira, presidente.
zação do Selo nas operações bancárias realizadas no Estado do itic mero 24.233, de 12. de maio de 1934.
de Janeiro, o agente fiscal do imposto de consumo so interior do — Reginaldo Nunes, relator. — Ernesto Rangel.
Estado do Rio Grande do Sul, Lidio José dos Santos.
No processo n. 28.630. série B — Agua Preta — Pernambuco. —
Decidiu adotar as conclusões do relatório de fls. 64, em virtude das
A:»
Dia 13
quais são concedidas a redução de 50 % no débito de Nelson Leobaldo
Ao Sr. delegado fiscal em Minas Gerais:
de Morais e sua mulher e a consequente indenização de cinquenta e
N. 504 — Comunicando, que o Sr. diretor geral a quem foi pre- quatro contos e quinhentos mil réis (54:5008000), em apólices, ao cresente o processo fichado sob o n. 94.823, de 1938, em que o Clube dor Cándido Ferreira Cascão — espólio, continuando a cargo dos deveAtlético Mineiro, com sede nessa Capital, solicita prorrogação, por dores a fração não reajustável do duzentos e doze mil e setecentos e
o decreto n. 25.?33.
mais noventa dias, do prazo que lhe foi concedido para extração de cinquenta réis (2128750), de conformidade com
uma tômbola, que se verificará, portanto, em 18 de março de 1939, de 12 de maio de 1934. — Sergio de Oliveira, presidente. — Reginaldo
Nunes. — Ernesto Rangel, relator.
proferiu. em 12 do corrente, o seguinte despacho:
No processo n. 29.776. série V — Barra Bonita — São Paulo, em
"Tratando-se de autorização dada anteriormente à expedição
do decreto-iei n. 854, de 12 de novembro último, e atendendo à cir- que é declarante Procópio Carvalho — em liquidação. — Decidiu adoo
cunstância de já ter sido vendida parte dos bilhetes, permito, tar a conclusão do relatório de fls. 81 em virtude de qual 6 denegado
reajustamento requerido. — Sergio de Oliveira, presidente. — Regipor exceção, a transferência solicitada".
naldo Nunes, relator. — Ernesto Rangel.
— Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal:
N. 297 — Solicitando providências no sentido de ser empossado
No processo n. 29.844, série B — Cafelândia — São Paulo, em que
perante essa Diretoria o agente fiscal do imposto de consumo no é declarante a Companhia Cessionária da Noroéste. — Decidiu adotar
Interior do Estado de Mato Grosso, recentemÜnLe transferido para a conclusão do relatório de fls. 45 em virtude da qual é denegado o reidentico lugar no Estado de Sergipe, Geraldino Pires de Oliveira, ajustamento requerido. — Sero de Oliveira, presidente. — Reginaluo
uma vez que continua o mesmo na comissão de auxiliar de Fiscall- Nunes. — Ernesto Rangel, relator.
zaçã'o do Selo nas operações bancárias realizadas no Estado de Mata
No processo n. 12.705, série C — Ilhéus — Bafa, em que são deGrosso e se encontra nesta Capital em objeto de serviçoclarantes Manuel Misael da Silva Tavares. — Decidiu adotar a con-
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Considerando que a exigência de registro não encontra amparo1
clusão do relatório de fls 20 em virtude da qual é denegado o reajustamento requerido. — Sergio de Oliveira, presidente. — Reginoldo em lei, mas é feita somente em obediência a uma praxe que nenhuma'i
vantagem traz ao serviço de lançamento do imposto de indústrias
Nunes, relator. — Ernesto Rangel.
No processo n. 15.818, série C — Ilhéus — Baia, em que são de- profissões;
clarantes F. Stevenson & Company Limited. — Decidiu adotar a conConsiderando que o pensamento que ditou a ordem n. 638, de
clusão do relatório de fls. 37 em virtude da qual 6 denegado o reajus- 19 de novel-Vero de 1027, não está sendo bem compreendido, protamento requerido. — Sergio de Oliveira, presidente. — Reuinarda curando-se com o registro tardiamente feito fazer desaparecer inNunes, relator. — Ernesto Rangel.
frações da lei;
No processo n. 27.521, sério 8 — Agua Preta — Pernambuco, em
Considerando que o art. 17, § 6', do vigente regulamento do
que são declarantes Lopes Araujo & Comp.. — Decidiu adotar a conclusão do relatório de fls. 26 em virtude da qual é denegado o reajus- imposto de indústrias e profissões, estabelece .o ra s o de 15 dias
tamento requerido. — Sergio de Oliveira, presidente. — Reginaldo Nu- para a apresentação dos documentos de compra e venda a esta Recebedoria, sob as penas do art. 44.
nes.— Ernesto Rangel, relator.
Resolvo que, desta data em diante, não exija mais a 2' SubNo processo n. 24.771, série C — Potirendaba — São Paulo, em
que é declarante Banco Comercial do Estado de São Paulo. — Decidiu diretoria o registro dos contratos particulares de compra e venda,
adotar a concusão do relatório de fls. 40 em virtude da qual é dene- visto ter dito registro carater facultativo, cumprindo ao lançador
gado o reajustamento requerido. — Sergio de Oliveira, presidente-re- informante fazer no processo as precisas referências ao contrato.
O que comunica ao Sr. Assistente para os devidos fins. — Xisto
lator. — Reginaldo Nunes. — Ernesto Rangel.
No processo n. 22.961-B — Viradouro — São Paulo. — Decidiu Vieira Filho.
OX1
adotai. a conclusão do relatório de fls., 76, em virtude da qual "ex-vi"
EXPEDIENTE DO ER MIMOU
do decreto n. 24.233, de 12 de maio de 1934, fica obrigado o credor Manuel Mira de Assunção a dar quitação pleiga a Salvino Gonçalves MaEm 1:3 t:e dezembro de 1938
chado o sua mulher e outros do seu débil() verificado de 28:972$900,
recebendo, em apólices, 50 % do mesmo ( 1 1bito, ou sejam quatorze conPrecatórios despebados:
tos de réis (14:0011,000). — Sergio de Oliveira, presidente. — Ernesto
N. 47.151-938 — Juizo da 1' Pretoria Criminal — Entrega de •
Rangel, relator. — Reginaldo Nunes.
No processo n. 23.537-C -- Agudos — São Paulo.— Decidiu ado- 3003000 (trezentos mil réis) a favor de Ernani Correia. •-•
tar a conclusão do relatório do fls. 24, em virtude da qual "ex-vi" do Cumpra-se.
decreto n. 24.233, de 12 de maio de 1934, fica obrigado o credor AnN. 47.1542-938 — Juizo da 1' Pretoria Criminal — Entrega de
tônio Venturini a dar oeitação plena a José de Melro Leite Sio seu dé- 8001000 (oitocentos mil réis) a favor de Herminio Afonso de Sousa.
bito verificado de 8:704000, recebendo, em apólices, 50 (Yes do mesmo — Idem.
débito, ou sejam quatro contos de réis (4:000$000). — Sergio de OliN. 47,153-938 — Juizo da 1' Preteria Criminal — Entrega de.
veira, presidente-relator. — Ernesto Rangel. — Reginaldo Nunes."
No processo n. 28.823-B — Marambaia — São Paulo. — Decidiu 3003000 (trezentos mil réisi) a favor de Manuel Duarte. — Idem.
N. 47.154-938 — Juizo da i' Preteria Criminal — Entrega de
adotar a conclusão do relatório de fls. 70, em virtude da qual "ex-vi".
do decreto n. 24.233, de 12 de maio de 1934, ficam obrigados os cre- 3003000 (trezentos mil réis) a favor de Ernani Correia. -- Idem.
N. 47.155-938 — Juizo da 1' Preteria Criminal — Entrega de
dores Junqueira, Carvalho & Comp. a dar quitação plena a Domingos
Lobato da Costa Negraes do seu débito verificado de 55:123E700, rece- 3001000 (trezentos mil réis) a favor de Ernani Correia. — Idem.
N. 47.156-938 — Juizo da 1' Preteria Criminal — Entrega de
bendo em apólices 50 % do mesmo débito, ou sejam 27:500000. —
Sergio de Oliveira, presidente-relator. — Ernesto Rangel. — Reginaldo 300,000 (trezentos mil réis) a favor de Ernani Correia. — Idem.
N. 47.157-938 — Juizo da 1' Preteria Criminal — Entrega de
Nunes.
50-efoo0
'eaialientos mil réis) a favor de Ernani Correia. — Idem. .
Pedidos de reconsideração:
N. 47.4U-938 — Juizo da e Preteria Criminal — Entrega de
No pedido do reconsideração n. 4.123 — 24.777-C — Camaquan 3003000 (trezentos mil réis) a favor de Domingos Lopes Pacheco.
— Rio Grande do Sul. — Resolveu manter a decisão lançada a fls. 46 — Idem.
deste processo, julgando improcedente o pedido de reconsideração. —
N. 47.159-938 — Juizo da I' Preteria Criminal — E 1f r,ga
Sergio de Oliveira, presidente. — Reginaldo Nunes, relator. — Ernesto 3003000
(trezentos mil réis) a favor de Ernani Correia. — Idem.
Rangel.
N. 47.160-938 — Juizo da 1* Pretoria Criminal — Entr de
No pedido de reconsideração n. 3.924 — Processo n. 29.077-8 — 5003000 (quinhentos mil réis) a favor de José Ferreira Pinto. —
Campinas — São Paulo. — Resolveu dar provimento ao pedido de re- Idem.
consideração formulado a fls. 47 e seguintes e, assim como conceder a
N. 47.163-938 — Juizo da 1' Preteria Criminal — Entrega de
indenização de seis contos de réis (6:000$000), em apólices, aos credo- 3004000 (trezentos mil réis) a favor de Herminio Afon.so de Sousa.
res Nicolau Purchio & Comp., correspondente a 50 % do débito verifi- — Idem.
cado de 12:952$700, dos Irmãos Ferreira & Siqueira, dando aos meamos
N. 47.164-938 — Juizo da 1' Preteria Criminal — Entrega de
plena quitação da dívida. — Sergio de Oliveira, presidente. — Ernesto
Rangel, relator. — Reginaldo Nunes.
3001000 (trezentos mil réis) a favor de Touring Club da Brasil.
• — Idem. •
Expediente do dia 12 de dezembro de 1938
N. 47.165-938 — Juizo da 1' Preteria Criminal — En t rega de
O Sr. presidente despachou favoravelmente as petições em que os 3003000 (trezentos mil réis) a favor de Manuel Puarte. — Idem.
Interessados nos processos de na. a/a e 29.738, pediam a juntada de
N. 47.168-938 — Juizo da 1' Pretorla Criminal — Entrega /e
documentos. •
300$000 (trezentos mil réis) a favor de Ernani Correia. — Idem.
N. 47.301438 — Juizo da 8' Vara Criminal — Entrega de
Expediente do dia 13 de dezembro de 1938
1:5003000 (um conto e quinhentos mil réis) a favor de José AmeForam mandadas protocolar as petições de pedido de reconsi- ricano Soares. — Idem.
deração referente aos processos de na. 29.025 e 29.635.
N. 47.186-938 — Juizo da I" Pretoria Criminal — Entrega de
Mandou-se dar as certidões pedidas de referência aos processos
de ns. ;8.045, 24.764, 29.673, 7.784, 13.285, 20.293, 27.109, 3001000 (trezentos mil réis) a favor de Herminio Afonso de Sousa.
— Idem.
20.992 . 29.030.
N. 47.167-938 — Juizo da ia Pretoria Criminal — Eni rega de
O Sr. Preaidente despachou favoravelmente a petição em que
os interessados no processos de n. 29.920, pediam a juntada de do- 300$000 (trezentos mil réis) a favor de Manuel Duarte. — Idem.
N. 47.161-938 — Juizo da 1' Preteria Criiiiiiial — Entrega de
cumentos.
3001000 (trezentos mil róis) a favor de Manuel Duarte. -- Idem.
N. 47.162-938 — Juizo da I` Pretoria Criminal — Entrega dell=
Recebedoria . do Distrito Federal
3003000 (trezentos mil réis) a favor de ,Touring Club do Brasil.
— Idem.
PORTARIA
Requerimentos:
N. 991 — Em 13 de dezembro de 1938
N. 47.621-938 — Samuel Karnisar. — De acôrdo com a inforO diretor, tendo em vista as constantes reclamações dos inte- mação e o parecer, imponho ao requerente a pena de revalidação
ressados, e
correspondente ao sélo devido.
Considerando que em face do art. 135 do Código Civil — "O insN. 44.982-938 — S. A. Philips do Brasil. — Restitua-se a
trumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem quantia de 5003000 de adirdo com a informação e o parecer.
esteja na disposição e administração livre de seus bens, sendo
N. 43.480-938 — Herman Gimberg. — Proceda-se a cobranea
subscrito por duas testemunhas prova as obrigações convencionais de acôrdo com a informação e o parecer. Intime-se para efetuar
de qualquer valor".
o pagamento no prazo de oito dias, sob as penas da lei.
Considerando que os seus efeitos, bem como os da cessão, não
N. 36.189-938 — Adelina dos Santos. — Indeferido por não ter
se operam, a respeito de terceiros, antes de transcrito no registro feito a prova exigida.
público;
N. 32.786-038 — Companhia Imobiliária Nacional. — CanConsiderando que a União não é terceira nos documentos em celem-se os lançamentos e as certidões respectivas, de na. 140.437
que se tratar da transmissão de propriedade, pois com a sua apre- de 1930 e 140.438 de 1931. as quais ficarão no processo.
sentação à repartição pública, a parte não vêm fazer valer os seus
N. 15.521-938 — Benedito Barbosa. — Apresente recibo redireitas contra a Unien, mas apenas justificar a alegação de que é a cente de aiuguel.
paoprietaria do negócio;
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N. 42.169-938 - Prédio à rua Tenente Costa n. 183. - Faça.

Dezembro d' e 1938

N. 41.311 - Inácio Abdulkader. - Idem.

:N. 41.338 - Judite Miguem. - Idem.
e a retificação. Em seguida remeta-se o processo à Procuradoria
N. 44.300 - Ahdul Eladi Abdalla. - Proceda-se a inscrição
Gs ral da Fazenda Pública para que se digne de cancelar as dividas
improcedentes e promover a cobrança das novas dividas de confor- pelo modo proposto e dê-se baixa "ex-officio" a partir do exercício
de 1939 no lançamento em nome de Salomão Abdalla a quem immidade com o ofício da lauda retro.
N. 43.459-938 - Rodrigo Joaquim Pinto. - Altere-se o valor prinho a multa de 1258000, médio da lei.
N. 41.057 - Ribeiro & Jorge. -- Transfira-se. Imponho a
locativo para 13:2008000 no lançamento para 1939 e retifique-se a

numeração de acórdo com a informação.
N. 44.983-938 - S. A. Philips. - Entregue-se ao requerente,
de acórdo com a informação e o parecer a quantia de 2008000.
N. 36.424-938 - Pedro Breves & Comp. - Restitua-se de acórdo
porn a informação e o parecer, a quantia de 2:0008000.
N. 28.166-938 - Artur Sgarbi. - Proceda-se a cobrança de
'acórdo com a informação e o parecer. Intime-se para efetuar o
pagamento no prazo de oito dias, sob as penas da lei.
Precatórios despachados:
1=1/ N. 47.150-938 - Juizo da 1' Pretoria Criminal - Entrega de
2008000 (duzentos mil réis) a favor de Ernani Correia. gumpra-se.
N. 47.149-938 - Juizo da 24 Vara Criminal - Entrega de
:1:000$000 (um conto de róis) a favor de Ernani Correia. - Idem.
Processo n. 0.373-938 - Consulta de Henrique Alberto de
Figueiredo.
Responda-se que as bolsas de tecido de algodão (chitão) com
aros de madeira ordinária, representadas pela amostra junto, incidem nu pagamento do imposto de consumo como compreendidas na
alínea VIII, do g 32 do art. 42 do decreto-lei n. 739 de 24 de setembro
de 1938.

firma Ribeiro & Jorge ti multa de 50$000, mínimo da lei. Em seguida
vá o processo à la Subdiretoria para dizer se existe dívida por parto
da firma sucedida.
N. 44.021 - F. Pinheiro & Carvalho. - Transfira-se "exofficio" para o nome da firma F. Pinheiro & Carva l ho a qual imponho a multa de 1258000, médio da lei. Em seguida vá o proce.sso
à 14 Subdiretoria para dizer se existe dívida por parte da firma
suced ida.
N„ 43.953 - António .Francisco Lameira. - Transfira-se.
Imponho a António Francisco Lameira a multa de 50,000, mínimo
da lei. Em-seguida vá o processo a 1 Subdiretoria para dizer se
existe dívida por parte da firma sucedida.
N. 36.384 - Navarro & Bittecourt. - Averbe-se a mudança.
Imponho a firma Naurro Bittencourt & Comp. Ltd. a multa de
508000, mínimo da lel. Cumprido o despacho, intime-se pessoalmente, a firma requerente a satisfazer a exigência da parte final da
informação supra, no prazo de 15 dias.
N. 38.828 - Colégio Ottati - Inscreva-se a coleta de fls. 2
com a nota de "isento". Imponho a multa de 1008000, mínimo da
lei.
N. 43.179 - A. A. de Brito Ferreira. - Proceda-se pela forma

proposta na informação de 28-1i-1938 do Sr. Amarante.
Recebedoria do Distrito Federal, 5 de dezembro de 0138. N. 32.496 A. R. d'Alineida. - Transfira-se. Imponho a
O diretor, Xisto Vieira Filho,
firma A. R. d'Almeida a multa de 508000. mínimo da lei e mais
'EXPEDIS/42 no me. ASSISTENTE
Em 13 de dezembro de 038

Requerimentos:
N. 44.343 - Elisio Pereira da Silva. - Dê-se a baixa requerida a partir do exercício de 1939. Imponho a Elisio Pereira da Silva
g multa do 508000, mínimo da lei'.
N. 39.848 - Armando Vau a Fong King. - Transfira-se.
Imponho a firma Armando Van & Fong King a multa de 508000,
>milnirno da lei. Em seguida vá o processo a P Subdiretoria para
dizer se existe divida por ;Arte 2a firma sucedida.
N. 1.629 - António Nunes. - De acórdo com a informação,
transfira-se, sob a multa de 508000, mínimo da lei. A exigência do
registro não encontra amparo em lei; é feita por obediência a uma
praxe nesta repartição e pot essa praxe, se o registro é exigido o
prazo de 15 dias se contará da data déste. O documento de fia. 3,
datado de 28 de outubro de 1937 e apresentado a 13 de janeiro do
ano em curso, já está Indubitavelmente, fora do prazo da lei, e o
registro, agora, não teria :Orça legal de fazer desaparecer a infração
mometida.
N. 30.358 - Romão Oodoi e outro. - Transfira-se. Imponho
Romão Godo' e Otávio Godol a multa de 508000, mínimo da lei.
Em seguida vá 'o processo à I Subdiretoria para dizer se existe
dívida por parte da firma sucedida.
N. 30.114 - Oliveira Gonzaga & Gomes. - Proceda -se a N30'40 pelo modo proposto. Imponho a firma Oliveira Gonzaga &
Pomes a multa de 1008000, mínimo da lei.
N. 27.013 - Nadia Dinjeff. - Em face da Informação e pairecer, indeferido.
N. 25.012

Pepo Mond. - Averbe-se a mudança com o valor

ibeativo de 3:6008000 para o exercício de 1939.
N. 24.940 - Lejezer Iglicki. - Averbe-se a mudança "ex'officio". Imponho a Lejezer Iglicki a multa de 1258000 médio da
Jel.
CP" N. 41.624 - Ciro Mesquita. - proceda-se a inscrição pelo
modo proposto. Imponho a Ciro Gonçalves a multa de 1008000, mi-

Rimo da lei.
N. 38.504 - Albino da Costa Teixeira. - Proceda-se a inscrição pelo modo proposto e dê-se baixa "ex-officio" . a partir de
1939 no lançamento em nome de Vicente Vilardo, a quem imponho

a de 30% sare os emolumentos de registro. Em seguida vá o processo à 1 5 Subdiretotia para dizer se existe divida por parte da firma
sucedida.
N. 40.705 Agenor S. Lopes & Comp. - Proceda-se a inserição pela forma proposta e dê-se baixa "ex-officio" a partir do
exercício de 1939 no .ançamento em nome de José Santiago Lopes
a quem imponho a multa de 1258000, médio da lei.
N. 46.611 - Raimundo Alcântara de Jesus. - Transfira-se.
Imponho a firma R. Alcântara a multa de 508000, mínimo da lel.
N. 44.111 - Manuel Paca. - Transfira-se. Imponho a Manuel Paes a multa de 508000, mínimo da lei. Em seguida vá o pra.
Ceeço a p Subdiretoria para dizer se existe divida por parte da firma
sucedida.
N. 44.865 - Nelson Simões Correia. - Em face da informação
e parecer, indeferido.
N. 36.008 - Crisóstomo & Costa Ltd. - Transfira-se para o
nome da firma Crisóstomo & Costa. Ltd e em seguida para Manuel
Jesus da Costa. Imponho a cada urna das citadas firmas a multa de
50$000, mínimo da lei: Em seguida vá o processo à 1 • Subdiretoria

para dizer se existe divida por parte das firmas sucedidas.

N. 46.138 - Ulisses G. Masearenhas..- Proceda-se a inscrição
nos termos do parecer. Imponho a Ulisses G. Mascarenhai a multa
de 1008000, mínimo da lei.
48.139 - Wilhelm Svetlecic. - Idem.
?I. 46.137 - Tomaz Delfino dos Santos. - Idem.
N. 42.317 --- -.José Adolfo Abranches de Falires.
Idem.
N. 42.316 - Caio Pedro Moacir. --- Idem.
N. 46.126 - Artur. Sasse. - Idem.
N. 45.011 - Sociedade Técnica de Administração e Recebi.,
mentos Ltd.
Idem.
N. 42.835 - Mote Fiszman. - Idem.
N. 45.807 - Djalma P. Tavares. - Dê -se a baixa requerida
a partir do exaicicio de 1939..
N. 42.034 - Augusto Ródrigues. - Idem.
N. 44.988 - Daniel Casar da Costa. - Idem.
N. 44.596 - Norival Fernandes da , Rocha. - Idem.
N. 43.495
Otávio. Sampaio Aires. - Idem.
N.- 43.721 -- Salomão & Gonçalves.. - Idem.
N. 37. .797 - Mendel Samuel Cyfer.
Proceda-se Pela forma
proposta'. Imponho -a Mandei Samuel Cyfer a. multa de 508000, miulmo da lei.
.
N. 4.4.861. - Florindo Lavandera-Cruzes. - Proceda-se a iascrição pela forma proposta e dê-se baixa "ex-officio" a partir do

g multa de 1258000, médio da lei.
N. 38.188 - Sociedade Edward-Nogueira Ltd. - Averbe-se a
semestre do corrente exercício no latinamente' em nome de Augusto
linudança e dê-se baixa "ex-officio" a , partir de 1939, no lançamento C
Duarte a quem imponho a multa de 1251000, médio da lei.
em nome de Laudionor Lopes, a quem imponho a multa de 1258000 Vieira
Imponho, Lambem, a,10 1orindo Lavandeira Cruces a multa de 1008000,
(cento e vinte'e 'cinco mil réis), médio da lei.
N. 33.808 - Raul de Azevedo. - Proceda-se a inscrição pelo Mínimo da lei.
modo proposto. ImPonho a Raul de Azevedo a multa de 1008000,
. N. 44..561.---r. de Oliveira Filho & -Comp.
Dê-se a . baixa
_
mínimo lda lei.
requerida a partir do exercício de 1939. -

N. 14.132 - Bernardino Pereira. - De-se a baixa requerida
Certidões:
a partir do 2° semegtre:,do eQrrente exercício.
N. 47.622 - Sociedade Anónima Martinelli. - Certifique-se.
' N. 43:606 -- Miguel :Pão da Silva V,elo.so. - Dê-se a baixa
N. 47.636 - Pereira Júnior & Comp. - Idem.
requerida a partir do exercício de 1939.
N. 46.706 - Dwight P. Robinson 8c Comp. dn Brasil.
Idem.
N. 45-:371 - An r ónio Ferreira Júnior. - Idem.
N. 44.876 - Afonso & Cota. - Idem.
Na. 46.766 a 46.768 - Aços Styria Ltd. - Idem.
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Diretoria do imposto de Renda
EXPEDIENTE DO 511. DIRETOR

Dia 12 de dezembro de 1938

Meios expedidos:
N. 247 - Sr. diretor da Combpanhia de Navegação Lloyd Brasileiro - Reiterando ofícios solicitando informações.
Ns. 528-530 - Srs. Meixtbroe do Primeiro Conselho de Contribuintes - Remetendo processos de recursos referentes aos seguintes
contribuintes; Francisco de Aguiar & Comp. e Fábrica Mamam&
16. A.
N. 615 - Sr. diretor das Rendas Internas - Transmitindo petição acouipanhada de um . mernorandum que a instrua e prestando
informações.
N. 616 - Sr. diretor do Serviço do Pessoal do Ministério da
Fazenda - Apresentando o Sr. Livio da Costa nomeado esmriturárario da classe E, do quadro de Delegacias Fiscais e desligado desta
Diretoria, onde trabalhava como auxiliar extranumerário de 2a

Dezembro de Jazi 25271
Requerimentos despachados

N. 949-38 -Eepolio de José Alves Alaurití Santos (Dr.).-Defiro
a petiço° ue fls., para serem excluídas doa cálculos as multas, de
vez que a culpa cabe ao "de cujos"
IN. 6.059 - 38 - João Marques da Silva. Retifique-se o lançamento peia minuta de cálculo, procedendo-se como propõe o pae
recer.
N. 8.385-38 - Iolanda Martina da Silva. - De acôrdo. Ia•

defiro a petição de fls., por falta de amparo legal..
N. 8.469-38 - Nicole Tolomei. - Mantenho o lançamento.
A tinica modificação, feita pela Repartição, nos esclarecimentos
que o contribuinte apresentou para instruir o processo "ex-of:icio*,
foi a inclusão dos juros informados pelo Banco- do Brasil, omitidos
naqueles.
Carece, pois, de fundamento o alegado na petição de fia., gize
indefiro.

N. 9.129-38 - Foster Vidal & Companhia. - Deferido.

De acórdo com o parecer, cancele-se o lançamento.
N. 9.359-38 - Fucs & Leibsohn. - Indeferido.
Mantenho o lançamento "ex-vi" do disposta, ao art. 29 §

r

ao

Regulamento vigente.
N. 13.095 - Abel José Barbosa. - Pague CA340 do exercício
classe.
de 1934.
N. 617 - Sr. diretor das Rendas Internas - Prestando inforN. 17.466-38 - Josino Graciano de Pina. - Tendo em vista
mações.
a informação, carecem de fundamento as alegações contidas na peN. 1.940 - Sr. chefe da Secção de Porto Alegre - Recomen- tição. Prossiga-se, pois, na cobrança do débito e arquive-se o prodando ser enviado a esta Diretoria, com urgência, o processo em cesso.
N. 17.644-38 - Jose Pinto de Rezende. - Indeferido. A ma- s.
que é interesasdo, Amilcar Armando Botelho de Magalhães.
téria do pedido, não é caso de certidão.
N. 1.141 - Sr. general diretor Provisório das Arma - Sol!N. 18.122-38 - Aços Phenix Ltda. - Prove o início do nealiando informações.
gócio.
N. 18.313-38 - Sampaio Vieira. - Certifique-se o que censN. 1.142 - Sr. diretor do Serviço de Fundos do Exército lar.
Idem.
N. 18.393-38 - Pacheco Jordáo & Armando Ramos Ltda. N. 1.143 - Sr. diretor do Serviço de Fundos do Faército - Prove o início do negócio.
Reiterando ofícios solicitando informações.
N. 18.429-38 - Heitor Ribeiro & Comp. - Prove haver pago
N. 1.144 - Sr. diretor do Serviço do Pessoal da Armada. - o imposto do exercício de 1938.
N. 18.526-38 - Filenila Acioli de Vasconcelos. - CertifiqueIdem.
se o que constar.
N. 1.145 - Sr. diretor do Departamento Nacional de Porto e
N. 18.540-38 - 5. A. Laniffeios Minerva. - Pague os imNavegação - Solicitando informações. postos dos exercícios de 1951 e 1933.
N. 18.518-38 - José Eduardo de Oliveira. - Certifique-se e
N. 1.146 - Sr. secretário geral de Educação e Cultura Prefeitura do Distrito Federal - Solicitando a devolução de uma re- que constar.
N. 18.532-38 - Lucinda Soares Cirne Lima (Proc. Luiz Felação referente a vencimentos, devidamente completada com os nomes
lipe de Sousa Leão). - Certifique-se o que constar em nome de .
o endereços dos funcionários indicados na referida relação.
N. 1.941 - Sr. chefe da Secção de Niteroi - Fazendo comu- requerente.
N. 18.6R9-38 - Máquinas para Escritório Mercedes do Brasil .
nicação.
Ltda. - C.ertifique-se o Cille constar.
;.
Dia 13
N. 18.767-38 - Moreira Barbem & Comp. Ltda. - Provo
haver
pago
o
imposto
do
exeretein
da
1938.
Ofícios expedidos:
N. 18.839 - 38 - Laureano Laurentino das Trinas. - IndeN. 3.200 - Prov. Resíduos - Prestando informação seeare o ferido.
espólio de Bernardino de Andrade.
N. 18.921-38 - Alvaro Costa tt Comp. - Prove estar habilitado
N. 3.207 - 3 a Vara dos Feitos da Fazenda Pública - Pres- a reruerer em nome da intr•ressada.
N. 18.985 - 38 - Dwight P. TInhinann & Comp. do Hreeil S. A.
tendo informação Obre Maria da Conceição Sousa Brito.
Prove
ester hah i litride a renner,r em nome da interessada.
Vara
Canos
Prestando
informação
!Abre
o
la
N. 3.208 N.
18.988
- Maria Ester do S neis. - Satisfaça a exigenefa
espólio de Camila Jorge.
do art. 200 do Códi go de enntrh;lidade.
N. 19.033 - 38 - Standard flfl N eenanv of Brasil. - Prove eRter
N. 3.209 - 8 a Pretoria Cível - Prestando informação sóbre
José Soares Brandão.
habilitado a reemerer em nome da interessada.
N. 19.035-38 - The Caloria Comnany. - Prove estar habirN. 3.210 - 5a Vara Cível - Prestando informação sóbre o as- litadn
a reemerer em role c.% interessada.
pólio de Coclénio José de Moura.
N. 21.265-37 - Tendei-ato Nascimento, -- De rienrde com e
N. 3.211 - 2 a Vara Civil - Prestando informação sõbre o pareeer, indeferido. Mantenho e Itinenreentre
N. 21.550-35
espólio de Virgínia Inhatá Rosa.
Eerenio de :EnatriliTO Ferlantlett Torve(
e nho os lan e :menino dnq ee e - f-lec de 1914 a 1937
N. 3.212 - Prov. Resíduos - Prestando informação &Obre o, MantN.
23.21146 _ Arterite Y,tI, ee s.onee mele, - rn ne`P1P-fle 1
espólio de Maria Angélica da Cruz Carvalheira.
lançamento
do nrecesse m ee-nffiein" do exercício de 1933 por IniN. 3.213 - Prov. Resíduos - Prestando informação sóbre o p:ocerlenfe. A Melando do fig • ó do exerefoln do 1933 e nfin de
espólio de Dr. José Teixeira Portugal Freixo.
de 1932, eonlo rode verificer nen se pela Moca da entrega
ondo 4 i n fn rN. 3.214 - Prov. Resíduos - Prestando informado Mire o mesma. come pela renda dada a tributo. mie corresp
madn Delo nene n do Brasil como a men em 1932, e nen a de 191141
espólio de Maria Leal Chaves.
Deixo de recorrer para o I* Conselho de Contribuintes per se
N. 3.215 - 8a Pretoria Cível - Prestando Informação sóbre tratar de erre de fato.
Marcelino de Sousa Barbosa.
N. 24.320-36 - Temfstocies C.anone. - Indeferido. De editei°
N. 3.216 - Ia Vara de Orfãos - Prestando informação eóbre
com o parecer, mantenho os lançamentos.
o espólio de José Maria Ferreira.
N. 3.247 -- Ia Vara Mirei - Prestando informado sôbre •
espólio d6 Antero Domingues dos Santos.
Primeiro Conselho de Contribuintes
N. 3.248 - 3 a Vara Cio& - Preefameo Informação stens •
Realizou-se no dia 9 de dezembro, ás 14 horas, • 374a muge
espólio de Deolinda da Silva.
Ordinária do 1° Conselho de Contribuintes. Compareceram os se14. 3.219 - 3 5 Vara Cível - Prestando informação febre • nhores Raul de Araújo Mata. presidente, Jaime Périeles de %mi
espólio de Zuleica de Miranda Rodrigo...
Guimarães, vice-presidente, José Neves da Foutonra, José Luiz BaN.
- la Vara de Orla°. - Prestando informação dobre tista e Eduardo Lopes Rodrigues: o senhor. secretário António Pereira da Costa, tendo estado ausente com causa Justificada o Br. Titn
de
Elias Zoghbi.
o espólio3.220Amélia
Rezende, representante da Fazenda Pública. Ao terminar a eessric,
N. 3.221 - Prov. Resíduos
Prestando Informação Obre o • compareceu o Br. Felix Martins de Almeida, nomeado na neta dei-.
espólio de Jacinto Alves da Silva Júnior.
N. 3.222 . - Prov. Resíduos -- Prestando informação,
Nitre
.„
espólio de Dr.. Luiz de Araújo Franco.

.rada pelo Dr. Otávio Moreira Pena.
• .Aberta a sessão. foi lida e aprovada a ata da sugo anterior,

' realizada no dia I do int% torrente.
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Passandu - se á ordem do dia foram julgados os seguiutes re-

IrSOS:

(Sessão pública)
N. 7.193 - Manuel Nunes da Costa - V. merc. - Delegacia
Fiscal em São Pauto - Relator, Sr. Eduardo Rodrigues. - Deixou-se de temeu: conhecimento do recurso, por perempto, unanimemente.
Ã. 7.224 - Abraham Soheohtmann - V. mero. - Recebedoria
Federal em São Paulo ."ex-officio" - Relator, Sr. José Luiz Batista. - Deixou-se de conhecer do recurso ex-officio, e•x-vi do artigo 12, do decreto-lei n. 607, de 10 de agosto de 1938, unanimemente.
N. 7.293 - Adelino Rodrigues - V. merc. - Delegacia Fiscal
em são Peuto s ex-officie" - Relator, Sr. Neves da Fontoura. Negou-se provimento ao recurso "ex-offieio", para confirmar-se a
decisão recorrida, unanimemente.
N. 7.394 - Jaime Freire de Vasconcelos - Imp. sêlo - Recebedoria do Distrito Federal - Relator, Sr. Neves da Fontoura.
Deu-se provimento ao recurso para mandar-se averbar o contrato
de, locação, independentemente de qualquer penalidade, unanime -.
Incute.
ee. 7,487 __. Brasil Companhia de Seguros Gerais no Estado de
São Paulo - Imp. sêlo - Recebedoria do Distrito Federal em São
Paulo - Relator, Sr. Jaime Péricles. - Negou-se provimento ao
recurso, unanimemente.
N. 7.493 - B. Kassinsk & Comp. - Imp. selo - Recebedoria
Federal cai São Paulo - Relator, Sr. Jaime Péricles. - Negou-se
provimento ao recurso, unanimmeente.
N. 7.552 - António Martins Soares - Op. banc. - Delegacia
em Minas Gerais "et - officio" - Relator, Sr. José Luiz Bali - ia. - Negou-se provimento ao recurso "ex-officio" para confirrear-se a decisão recorrida, unanimemente. O Sr. presidente votou
pela cone'll4o.

(Sessão secreta)
27o - lt - Antônio Ramos da Silva - Uai). renda - Pedido
j.• t . etooseieração do acórdão n. 4.819, recurso n. 4.627 - Secção
di i/nibosto de Renda em São Paulo - Relator, Sr. Neves da Fonitess, - Deixou-se de tomar conhecimento do pedido de reconsidelseein por ter sido apresentado fora do prazo legal, unanimemente.

1.131 - Joaquim Guilherme da Cruz Santos - lnap. renda
- r_eii • tw do Imposto de Renda no Pará - Relator, Sr. Araújo
Ait . n • - Nr g on-se provimento ao recurso por falta de fundamento
lua.. unanimemente.
Imp. renda - Secção do
N. ,.211 - Jenny Flosi Oswald
1:1.p4)-t,, de Renda em Pernambuco - Relator, Sr. José Luiz Batista.
- 1 > eixou-se de conhecer do recurso, por perenipto, unanimemente.
N. 7.217 - Antônio de Campos Machado - Imp. renda Serção ilo Imposto de Renda em São Paulo - Relator, Sr. JoskLuiz
- Deu-se provimento ao recurso para ser cancelado o lanme-ito. unanimemente.
N. 7.237 - João José Zattar - Imp. renda - Secção do Imp,,• to do Renda no Paraná -- Relator, Sr, José Luiz Batista 1)en-se provimento ao recurso • para mandar-se aplicar, no cálculo
t-endine . nto tributável, o coeficiente de 10 %, unanimemente.
N. 7.278 - Controle Industrial e Finsnceiro S. A,. Relator,
renda - Diretoria do Imposto de Renda "ex-officio"
Araújo Mala. - Negou-se provimento ao recurso "ex-officio"
para confirmar-se a decisão recorrida, unanimemente.
N. 7.287 - Domingos Tomé Pereira - Imp. renda - Secção
do Imposto de Renda no Rio Grande do Sul - Relator, Sr. Neves

da Fontoura. - Deu-se provimento ao recurso para mandar-se retificar a declaração na forma requerida pelo contribuinte, unanimemente.
N. 7.299 - António Joaquim Pires - Imp. renda - Diretoria
do Imposto de Renda - Relator, Sr. Neves da Fontoura. - Deu-se
provimento, em parte, ao recureo,tpara mandar - se excluir da tributação a renda da sublocação, mantida, porém, a multa seeere a
diferença do imposto decorrente da omissão de juros, unanimemente.
N. 7.352 - Carlos Almeida da Silva - Imp. renda - Diretoria do Imposto de Renda "ex-officio" - Relator, Sr. Neves da
11 Fontoura. - Negou-se provimento ao recurso "ex-officio" para
eonfirmar-se a decisão recorrida, unanimemente.
N. 7.376 - Companhia Mineira de Eletricidade - Imp. renda
- Secção do Imposto de Renda em Minas Gerais - Relator, Sr. Neves
da Fontoura. - Negou-se provimento ao recurso para manter - se a
cobrança do imposto, unanimemente.
N. 7.382 - José Campos Júnior - Imp. renda - Secção do
Imposto de Renda em Minas Gerais - Relator, Sr. Neves da Fon• toura. Negou-se provimento ao recurso "ex-vi" do disposto no
art. 29, r do regulamento do impoeto de renda, em vigor, unani•
memente.
N. 7.388 - Companhia de Fumos Santa Canz - Tm. renda Secção do Imposto de Renda no Rio Grande do Sn/ - Relate i., senhor Neves da Fontoura. - Negou-se provimento ao recurso voluntário e ao "ex-officio, como se interposto fóra, para confirmar-se
a decisão rorn -ridn. unanimemente.
N. 7.441 - João Adelino Almeida Prado (espólio) - Imp.

do Imposto de Renda em São Paulo "ex-officio"
renda Relator, Sr. Arailio Maia. - Deixou-se de conhecer do recurso "exofficio", tendo-se em vista o disposto no art. 51, do decreto n. 699,

19-3-86, unanimemente.
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N. 7.509 - Darnião Fernandes & Filho - Irnp. renda - Secção
do Imposto de Renda no Ceará, "ex-officio" - Relator, Sr. Eduardo
Rodrigues. - Deu-se provimento, em parte, ao recurso "ex-officio"
para mandar-se tributar as retiradas "pro-labore" dos sócios, por não
terem sido debitadas a despesas gerais", unanimemente.
N. 7.547 - J. de Sousa ar Comp. - Imp. renda - Diretoria
do Imposto de Renda - Relator, Sr. Jaime Périeles. - Negou-se
provimento ao recurso por falta de apóio legal, unanimemente.
N. 7.553 - Saturnino Cavalheiro Ramos - Imp. renda Secção do Imposto de Renda no Rio Grande do Sul - Relator, senhor Jaime Péricles. - Negou-se provimento ao recurso, "ex-vi" do
art. 88 § P. do vigente _regulamento do imposto de renda, unanimemente,
Diligências:
N. 7.418 - Alves Pinto & Irmão - V. mercantis.
N. 7.529 - Urias Ribeiro da Silva - Imp. renda.
N. 7.558 - Faustino Correia Pinto - Imp. renda.
Adiados:
N. 7.346 - Alvaro Rodrigues Teixeira.
N. 7.541 - A. D. Siqueira & Comp.
Primeiro Conselho do Contribuintes, em 9 de dezembro de 1938.
- Antonio Pereira da Costa, secretário.
Segundo Conselho de Contribuintes
RESUMO DA SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA
DE 1938, ÁS 14 HORAS

6

DE

MEMBRO

Cempareceram os Srs. Genaro Vidal Leite Ribeiro, presidente; Janserico de Assis, vice-presidente; José Francisco de Matos e Gustavo
Linhares Benteumuller, membros do Conselho; o Sr. Oton de Melo,
representante da Fazenda Pública, e o secretário do Conselho, senhor Frederico Diniz Martins. Os senhores Francisco Brandão Cavalcanti e Vicente de Paulo Galliez, compareceram ao serem julgados os recursos de na. 7.019 em diante,
Aberta a sessão, foi lida e aprovada a ata da sessão anterior, realizada no dia 2 do corrente.
Passando-se á ordem do dia, foram julgados os seguintes recursos:
Ac. 6.770 - Rec. n. 368-R - Carlos Freisser - Decreto número 23.664, de 1933 - Pedido de reconsideração do acórdão número 5.921 - Delegacia Fiscal em Minas Gerais - Relator, senhor
Brandão Cavalcanti - Impedido o Sr. Janserico de Assis. - Indefere-se o pedido de reconsideração, unanimemente. Ausente o senhor
Vicente Galliez.
Ao. 6.771 - Rec. n. 6.827 - Salomão Kuschinir - Indústrias

e profissões - Recebedoria do Distrito Federal - Relator, Sr. Gustavo Bentenmuller. - Nega-se provimento ao recurso, unanimemente. Ausentes os Srs. Francisco Brandão e Vicente Galliez.
Ao. 6.772 - Rec. n. 6.890 - Lopes Araújo & Comp. - Imposto de consumo - Delegacia Fiscal em Pernambuco - Relator,
Sr. José F. de Matos. - Nega-se provimento ao recurso, unanimemente. Ausentes os Srs. Francisco Brandão e Vicente Galliez.
Ao. 6.773 - Rec. n. 6.894 - Viúva Menti & Filhos - Decretos na. 17.464, de 1926 e 22.495, de 1933 - Delegacia Fiscal
em São Paulo, "ex-officio" - Relator, Sr. José F. de Matos. Nega-se provimento ao recurso, "ex-offieio", unanimemente. AuSentes os senhores Francisco Brandão e Vicente Galliez.
Ac. 6.774 - Rec. n. 6.905 - Bons Strachrnan - Imposto de
consumo - Delegacia Fiscal em São Paulo - Relator, Sr. José F.
de Matos. - Dá-se, em parte, provimento ao recurso, para reduzir
a multa á 504000, unanimemente. Ausentes os senhores Francisco
Brandão e Vicente Galliez.
Ao. 6.775 - Rec. n. 6.930 - Companhia Força e Luz atrigueZes, Leopoldina - Decretos na. 24.643 e 24.673, de 1934 - Dele-

gacia Fiscal em Minas Gerais, "ex-officio" - Relator, Br. José F.
de Matos - Impedido o Sr. Janserico de Assis. - Nega-se provi.
mento ao recurso, "ex-offielo", unanimemente. Ausentes os senhores

Francisco Brandão e Vicente Galliez.
Ao. 6.776 - Rec. n. 6.944 - Elevadores Schindler do Brasil
S. A. (consulta) - Imposto de consumo - Recebedoria de Distrito
Federal, "ex-officio" - Relator, Sr. José F. de Matos. - Nega-se
provimento ao recurso, "ex-officio", unanimemente. Ausentes os senhores Francisco Brandão e "Vicente Galliez.
Ac. 6.777 -Rec. ri. 7.019 - Maximiano Martins da Silva
Decreto a, 23.664, de 1933 - Delegacia Fiscal no Maranhão - Relator, Sr. Gi..stavo Bentenmuller. - Nega-se provimento ao recurso.
unanimemente.
Ao. 6.778 - Rec. n. 7.029 - Creraéria Caxambil Ltda. - Dee
ereto n. 17.464, de 1926 - Delegacia Fiscal em Minas Gerais, "exofficio" - Relator, Sr. Vicente GaIliez. Impedido o Sr. Janserico
de Assis. - Nega-se provimento ao recurso. "ex-offielo", contra os
votos dos Srs. Gustavo Bentenmuller e José F. de Matos, que davam
provimento ao recurso, "ex-officio", para aplicar a multa de 295$100
e obrigação de recolher igual importancia de inposto.
Ao. 6.779 - Rec. n. 7.048 - Benedito Celso Dantas - Impostn
do consumo - Delegacia Fiscal na Paraíba Relator, Sr. Gustavo
Bentenmuuer, .._ Nega-se provimento ao recurso, unanimemente.
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G.8J —2 Luc. ii. 7.019 — Simão Abrão — Imposto de coaA Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
guet o — Delegacia k iscai no Paraná — Relator, Sr. °elmo Vidal.
vigor, só registrará assinaturas dos orgios oficiais, para o exercido
— Neba-se provimento ao recurso, unanimemente.
Au. 6.;81 — Nicola Phomazotti & Dali Pria — Imposto de con- de 1939, mediante pagamento da importencia correspondente ao pe.
sumo — Delegacia Fiscal em São Paulo — Relator, Sr. Genaro
rodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
— Nega-se prfflimento ao recurso, unanimemente.
Ar. 6.782 — Jose Maria da Silva — Imposto de consumo — Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas riDelegacia Fiscal no RIO Grande do Sul — Relator, Sr. Vicente Galliez. partições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alltindegast
Nega-se provimento ao recurso, unanimemente.
Ao. 6.783 — Alves & Machado — Decreto n. 17.484, de 1926 Mesas de Rendas e Coletorias.
e lei n. 5.353, de 1927 — Delegacia Fiscal em Pernambuco, -exofficio" — Relator, Sr. Janserico de Assis. — Dá-se provimento ao
Aos funcionários públicos federais, estadeai' • niunicipais fae
recurso, "ex-officio", para elevar-se a multa á 1:0008000, mínima
evitado
pagar o custo da assinatura, computado Já o desconto da
do art. 53 do decreto-lei n. 739. dêste ano, que impõe penalidade
mais baseada do que id ê ntico artigo. do decreto n. 17.464, de 1926, 20 5,, a que tem direito, em duas prestações semestrais de 28$000.
combinado com o art. 14, letra C da lei II. 5.353, de 1927, unani.memente.
Diligência:
Roca. ns. 375-R, 6.798, 7.043. .
Adiado:
ripsnieters De oit. munam DE JUNTADO DA cumula
Roca. na. 6.504, 7.086 e 7.123
•
APOSTILA:
secretaria do Segundo Conselho de Contribuintes, 12 de dezembro
de 1938. — Frederico Dinis Martins, secretário.
Wo decreto que concede reforma, nos termos do art. 15, letra à,
e 1 P. letra d, do mesmo artigo, do decreto-lei n. 197, de 22 de
PAUTA PARA A SESSÃO'ORDINÁRU, A REALIZAR-SI NO DIA 16 INE TNINNIBRO
janeiro de 1938, ao músico de l' classe OlImpio de Menezes Guerra,
DE 1938, Ás 14 HORAS
do 28° Batalhão de Caçadores, visto ter sido julgado definitivamente
inválido para o serviço, por sofrer de moléstia contagiosa e incura..
Recursos:
Nal, foi lavrada a seguinte apostila:
N. 347-à — Fidelis Rosno — Imposto de consumo — Pedido
"t Olímpio de Menezes Quebra e não Olímpio de Menezes Guerra
de reconsideração do acórdão n. 3.929 — Alfandega de Porto Me-. • músico de 1' classe de quem trata o presente decreto de roforma.
gre — Relator, Sr. Genaro Vidal.
Rio de Janeiro 12 de dezembro de 1938. — Eurico G. Dutra."
N. 371-11 — Scavino, Bertuzzi & Comp. — Imposto de consumo
- Deiegacia 'Fiscal no R10 Grande do Sul — Relator, Sr. Vicente
Requerimentos despachados
Galitez — Pedido de reconsideração do acórdão n. 5.861.
Alfredo Bruno Gomes Martina, capitão; Estrada de Ferro Soro.
N.
s„ A. Fábrica Votorantim — Imposto de consumo cabana; Hildebrando Lemos da Silva, i• tenente e Jónatas Pinheire
— Delegacia Fiscal em São Paulo — Relator, Sr. Genaro Vidal.
Lisboa, I tenente, pedindo pagamento das quantias, respectivamenta,
N. 6.556 — Antônio T. Castro — Imposto de consumo — Re- de 200$. 33$. 1:0003 e 800$000. — Reconheço a divida.
Hermes doe Santos Pimentel, capitão médico do Quadro "A",
cebedoria Federal em São Paulo — Relator, Sr. Genaro Vidal.
N. 6.957 — Getnlio Fidelis Campos — Decretos na, 17.464, pedindo pagamento de diferença de 'vencimentos. — Indeferido, ã
de 1926 e 23.664, de 1933 — Delegacia Fiscal em Minas Gerais — vista das informações.
J. A. Leite a Comp., pedindo permissão para importar muniRelator. Sr. Jose F. de Matos — impedido o Sr. Janserico de Assis.
N. 6.969 — Moreira Magalhães & Comp. — Imposto de con- OCA do Porto de Nova York para • de Manaus. — Indeferido. lie.
sumo Recebedoria Federal em São Paulo — Relator, Sr. José F. corra á indústria'nacional.
Valdemar de Somo Leitão, r sargento do 18' Batalhão de Cs-a
de Matos.
çadoree,
pedindo pagantento de diárias. — Indeferido, A Vinis dos
A 7.086 — csistiano moog — Imposto de consumo — Delegacia
Informações.
Fiscal no ato Grande do Sul, "ex-officio" — Relator, Sr. Janserie0
DifiPACHOO:
de Assis.
N. 7.110 — Manuel Ribeiro de Sousa — Decretos na. 17.484, de
Eni 12 de dezembro de 1938
19zu e 2.3.664, de 1933 — Delegacia Fiscal em Minas (irais, "pxintimo" — aeiator, Sr. Gustavo Bentenmuller. — Impedido o seFoi designado e major Godofredo Vidal para carecer as %ind.@
i-mor Janserico de ASSIS.
de instrutor do Curso Provisório de Radioaerologia.
N. 7.111 — Aristides Dornelas Coimbra e José da Costa CarvaFoi mandada retificar a designação do major Clovis Monteiro
lho — Decretos ns. 1; .464, de 1928 e 23.664, de 1933 — Delegacia Travassos. da Escola de Aviação Militar para ministrar a instrução
Fiscal em Minas Gerais "ex-officio" — Relator, Sr. Gentil .° Vida! — de informação do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais de Aviação,
Impedido o Si.' Janserico do Assis.
som prejuizo das demais funções que exerce na citada Escola, como
N. 7.114 — Jesuino Lopes — Decreto-lei is. 301, de 1938 — rendo a contar de 28 de maio do corrente ano, época em que por
Dele6acta Visco! em Minas Gerais — Relator, Sr. Gustavo Benten- necessidade do serviço, assumiu aquelas funções, e não como publirmiller — Impedido o Sr. .lanserico de Assis.
cou o "Diário Oficial" de 13 de setembro do corrente ano, á página
N. 7.116 — A. Carneiro & Comp. Ltda. — Imposto de con- 11.346, primeira coluna.
sumo — Dele gacia Fiscal na Bata, "ex-officio" — Relator, Sr. Genaro
Serviço do Pessoal Civil
;.123 Pedor Rodrigues de Barros — Voluntário — Decretos as. 1.464, de 1926 e 23.664, de 1933 — Delegacia Fiscal ens
Relação dos funcionários civis deste Ministério, cuja ordem de
Pernambuco, "ex-officio" — Relator, Sr. Janserico de Assis.
antiguidade foi alterada em consequência de faltas que deram ao
N.. 7.135 — Amadeu Salerno — Imposto de consumo — Deleorganizada de acordo com o art. 14, combinado com o are
gacia Fiscal em Minas Gerais — Relator. Sr. Genaro — Im- serviço,
tigo 39, do decreto n. 2.290, de 28 de janeiro de 1938:
pedido o Sr. Janserico de Assis.
N. 7.154 — Arlindo Pinheiro — Imposto de consumo — Dele-.
~menu DII OPIIRMUO DI awriauái. adua°
gania Fiscal na Bsia — Relator, Sr. Gustavo Bentenmuller.
N. 7.165 — Companhia Luz Steárica. Secção Moinho da Luz —
Quadro I
Imposto de consumo (consistia) — Recebedoria do Distrito Federal,
Claes "C':
"ex-offirio" — Relator, Sr. Vicente Galliez.
1. Jorge Moreira Lima.
- 7.171 Fairáleo — Decreto n. 22.262, de 1932 (con2. Daniel António Maria.
sulta — Rerebedoria Federal em São Paulo, "ex-officio" — Relator,
3. Pergcntino Dias Pereira.
Sr. Vicente (ialliez.
4. António Bofell.
•
N. 7:180 — Irmãos Bandieri, sucessores de Amadeu Bandieri
imposto de consumo — Recebedoria Federal em São Paulo — 5. Francisco Cardoso de Oliveira,
h. Joaquim Rodrigues.
Relnior, Sr. •anserien de Assis. •
•
N. 7.189 — Fábrica de Artefatos de Aço Tupi Ltda. — De- 7. Justino Rodrigues dos Santos.
8. Augusto António, 3 faltas.
cr-to n. 22.262. de. 193? — Recebedoria Federal em Se Paulo, "ex9. João Venancio da Silva, 3 faltas.
emplo sPelator. Sr. Virente Calhei.
N. 7.195 — Co n tam) Marone() — Decreto n. 22.262. de 1932 — 10. Otávio Teixeira da Silva, 3 faltas.
It e reberlos ; 1 Federal em Sno Paulo, Nex-officio" — Relator, Sr. Vi- il. Manuel Tomás Duarte, 3 faltas.
12. José Drumond, 4 faltas.
cente nal l ie13. Ladislau Mendes de Azeredo. 4 falta,.
N. 7.2(is
Prieto
Garria — Imposto de consumo — Dele- 14.
José Martins de Matos, 4 faltas.
gacia t'is-al em São Paulo
Relator, Sr. Vicente Galliez.
Seixas, 4 faltas.
Secretaria do Segundo Conselho de Contribuintes, em 9 de 15. Osvaldino
16. Olímpio dos Santos 2°, 4 faltas,
drzoniliro de 1938. — Frederico Dinis Martins, secretário.
17. Lourival de Melo Matos, 5 faltas
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18. 1 hiar
19. leudorico Manuel Lopes, 6 faltas.
20. José Antunes da Silva, 7 faltas.
21. Armando Gonçalves da Cunha, 7 faltas.
22. Antônio Afonso Guedes, 7 faltas.
23. Francisco de Assis Bastos, 8 faltas.
21. Aguinaldo Faria de Melo, 8 faltas
25. Faias Antônio, 9:faltae.
20. Guilherme Barcelos Jones, 10 faltas.
27. Leniu Sebastião de Figueiredo, Ii faltas.
28. Aurelino Fernandes, 13 faltas.
29. Sebastião de Figueiredo, 14 faltas.
30. João Hipólito da Silva, 15 faltas.
31. Sérgio Pereira de Oliveira, 20 faltas,
32. Manuel Mariano da Silva, 21 faltas.
33. Gaudêncio José Domingues, 23 falta.,
34. Elviro dos Santos, 23 faltas.
35. Bráulio Felipe Santiago, 24 faltas.
36. Anisio Sebastião Correia, 31 faltas
7. Antônio Lopes, 36 faltas.
38. Alvaro dos Santos Vilela, 49 falta.
39. João,Miguel dos Saldos, 64 faltas.
40. Lourival Alves, 65 faltas.
41. José Luciano do Nascimento Vilela, 64 fitaNS
42. Alberto Pereira de Carvalho, 70 faltai.
.•
43. Maria Augusta Caldas, 78 faltas.
44. José Ofrede. 92 faltas.
45. António da Silva Grei, 98 faltas.
46. Manuel Batista da Costa, 101 faltas,
47. Salvador Viola, 115 faltas.
48. Salvador Flores Humelino, 136 faltai.
49. Anfil..quio da Silva,- 226 faltas.
50. Manuel Francisco de Oliveira, 290 falta'
51. José Teodorico da Fonseca, 346 faltaa„
Observ.: de 52 a 57 inclusive moa.
Classe "B.:
1. Benjamin Vieira Sampaio.
2. Manuel Lopes.
3. Sebastião Pereira da Silva.
4. Alberto Moreira.
5. João Batista de Oliveira Pais.
6. Antônio José de Oliveira.
7. José da Silva Vieira.
8. Agenor Luiz de Azevedo, 1 fatia. •
9. Joana Carvalho Leão, 1 falta.
0. Antônio Alfarroni, 1 falta.
11. Emílio Lemos Pereira, 2 faltas.
12. João Silveira Rodrigues Júnior, 2 fanado
.13. Ana Pires Ribeiro, 2 faltas.
14. Antônio Júlio de Morais Filho, 2 falta,
15. Lira Garcia Viana, 2 faltas.
16. Francisca da Silva Rebouças, 3 faltas.
17. Pedro Arnaldo de Macedo Ferreira, a iiittda
18. .Aniba1 de Sousa Filho, 3 faltas.
19. Maria Fernandina Flores, 5 faltas.
20. Renato Marques de Sousa, 5 faltas.
21. Luiza Vieira, 6 faltas.
22. Adelaide Borges da Silva, 7 faltas.
23. Moacir Tavares dos Santos, 7 faltas.
24. Urides Candido do Nascimento, 7 falta.,
25. Antônio Pimento' Barcantes, 7 faltas.
21. Januária Rodrigues Chaves, 8 faltas.
27. Sebastião Rodrigues Fortes, 8 faltas.
28. Alcina Correia de Vasconcelos, 10 faltai.
29. Arnaldo Vieira do Espirito Santos, 10 falt4:
30. Valdemar Martins Rodrigues, 10 faltai,
31. Bernardo Manuel da Silva, 10 falta/1.
32. Carmelina de Carvalho, 10 faltas.
33. Praxedes Barbosa, 11 faltas.
34. Valdemiro de Gbie, 11 faltas.
35. Jurandir Carvalho dos Santos, H faltai.
Valter Serrão Batista de Oliveira, 13 falta.;
37. João dos Passos Cordeiro, 14 faltas.
38. José Pereira da Silva 1', 15 faltas.
39. Donário Pereira Freire, 15 faltas.
40. Possidônio Marques, 15 faltas.
41. Hildebrando Pimenta, 16 faltas.
42. Hamilton Lopes, 17 faltas.
43. Manuel Pereira de Lemos, 18 faltas.
44. Joveniano Ribeiro de Carvalho, 19 faltas.
45. Didgenes Lages Brandão, 20 faltas.
46. Vatter José Pereira, 22 faltas.
47. Orlando Rodrigues, 22 faltas.
48. Jaime Barros de Azevedo, 22 faltas.
49. Borácio Joaquim da Silva, 22 faltas.
50. Domingos Martins da Rosa, 23 faltas.
51. Gonçalo Correia Pimentel, 24 faltas.
ã2. Jorge da Costa, 24 faltas.
53. Valdemiro Bertoldo Teles, 25 faltas.
N4. Pedro Alves Ferreira, 25 faltas.
Ulpiano Mendes de Azeredo, 25 faltas.
5ti. Emitia Antônio Ferreira, 25 faltas.
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57. Manuel da Costa Filho, 26 faltas.
58. José Leão Brito, 26 faltas.
59. Carlos Frietas Rodrigues, 26 faltai
60. Anselmo dos Santos, 27 faltas.
61. José Francisco do Nascimento, 28 faltas.
62. Deocleciano Pereira de Carvalho, 30 faltas.
63. Manuel Afonso, 30 faltas.
64. Paulo Afonso Hércules, 31 faltas.
65. Nésio Serrão de' Azevedo, 31 faltas.
66: João Couto, 32 faltas.
67. Amaro Braga do Nascimento, 35 -faltas.
68. Oldemar Aires da Rocha, 37 faltas.
69. Isolino Alves da Cunha, 39 faltas.
70. Manuel Ribeiro dos Passos, 42 faltas,
11. Alzira Bento da Silva, 43 faltas.
12. Odete de Castro Nascimento, 46 faltas,
73. Dilermando Batista dos Reis. 48 faltas.
Nestor Leodegárrio de Oliveira, 48 faltas.
75. Erotildes Nunes de Oliveira, 50 faltas.
76. Silvio Firmino da Fonseca, 51 faltas
'77. Luiz Ferreira de Campos, 54 faltas.
78. Enedina Domira Miranda, 55 faltas
79. Candida Rodrigues Brito, 56 faltas.
80. Nilo Ponciano dos Reis, 56 faltas.
81. Murilo Francisco Machado, 59 faltai
82. Gastão Fiuza de Lima, 62 faltas.
83. Juvenal José de Oliveira, 63 faltas.
84. José Barroso de Azevedo Filho, 65 faltas.
85. Manuel Severiano Moreira Filho, 66 faltas.
86. Armindo Luiz Fonseca, 67 faltas.
87. José Alves da Silva, 86 faltas.
88. José Hermógenes de Lima, 110 faltas
89. Pedro Coutinho, 112 faltas.
90. Pedro Alves Chaves, 140 faltas.
91. Manuel de Sousa Soares. 144 faltas.
92. Argentino da Silva Caldas, 171 faltas
93. Arlindo Joaquim Lemos, 173 faltas.
94. Moacir Fortes Flores, 201 faltas.
95. Joaquim Fiorentino Ferreira, 221 faltas.
96. Luiz Pereira de Matos, 221 faltas.
97. Ubaldino Maria Gomes, 265 faltas.
98. Arnarilia de Lima Camara. 367 faltas.
De 99 a 117 vagos.
Rio de Janeiro, em 13 de dezembro de 1938. - Marfo L. Nettd
dos Rev., chefe do S. P. C.
A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em

vigor, só registrará assinaturas dos orgãoe oficiais, para o exercido
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao periodo de 12 meses na Tesouraria da Imprensa Nacional, é rua 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas repartições arrecadadoras federais - Delegacias Fiscais, Alfândegas,
Mesas de Rendas e Coletorias.
Aos funcionários put.licos federais, estadoais e municipais é fa.
°Ditado pagar o custo da „assinatura, computado já o desconto de
30 4%, g que têm direito, em duas prestações semestrais de 28;000.

Ministério da Agricultura
Serviço do Pessoal
SECOÃO ADMINISTRATIVA
ExPEDISW111 DO SR. MINISTRO

Dia 12 de dezembro de 1938
O ministro de Estado - devidamente autorizado pelo Sr. pre..i
eidente da República, em despacho exarado na exposição de motivos
n. 420, de 24 de novembro de 1938 do DASP, e na forma do que
prescreve o item V, do art. 26, do decreto-lei n. 240, de 4 de feve.
reiro de 1938 - resolve admitir como estranumerários mensalistas
Mario Henrique de Ortiz Poppe, Leonidia de Menezes Serodio e Hei-i
tor de Alencar Guimarães. Filho, para desempenharem, respectiva-.
terposto da pena de suspensão, por 8 dias, que lhe foi imposta pelo
almoxarife de 5.11 classe e auxiliar de 5.a classe, do Fomento da Cul.
tura do Trigo no Estado do Paraná. (S.P 5.771-38).
Requerimento despachado:
Gheorghe Staico, requerendo seja julgado o recurso por ele in.!
Imposto da pena de suspensão, por 8 dias, qu cilia foi imposta pelo
Sr. diretor geral do DNPA, tendo em vista as conclusões do inquê.!
rito administrativo a que se procedeu na Inspeção Federal junto ao
Frigorifico Armour. - Indeferido. Riu 6-12-38 (SP. 4.043-38).
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Pia 42 de dezembro de 1938
Nos decretos de 5 de maio do corrente ano, pelos quais foram
promovidos Isolas Augusto Deslandes, Raul Gomes Pinheiro Machado, João Pedro da Silva Lopes e Omflio Monteiro Soares, à classe J,
da carreira de agrónomo D.N.P.V., foi exarado a seguinte apostila: "A promoção a que se refere este Decreto, foi feita pelo critério de merecimento absoluto, de acordo com a resolução do Departamento Administrativo do Serviço Público, constante do processo
6.913-38".
Requerimentos despachados:
António Targino Filho, pedindo o seu aproveitamento em cargo
efetivo, na classe 3, do D.N.P.V. — Não pode ser atendido, de acordo com o que consta do processo (S.P. 7.251-38).
Tasso Costa Rodrigues, pedindo pagamento de ajuda de custo. —4
-Requeira o pagamento por exercícios findos (SP. 2.801-38).
Em 3 de dezembro de 1938
Sr. engenheiro-chefe da Diretoria de Saneamento da Baixada:
Fluminense:
Cabe-me comunicar-vos, para os fins convenientes, que o Sr. ministro, tendo presente o vosso ofício n. 994, de 21 de .novembro Último, exarou, em data de 29, o despacho seguinte:
"I) Autorizo quanto ao mós de dezembro.
11) Relativamente a novembro não é possível atender, pois a autorização devia ter sido dada antes da prestação dos serviços (artigo 47 do decreto-lei n. 240, de 4 de fevereiro de 1938, e letra d,
inciso 20, dos preceitos estabelecidos pelo Tribunal de Contas, em
sessão de 14 de fevereiro de 1936, para pagamento de serviços extraordinários)".
Reitero-vos meus protestos de elevada consideração. — O diretor, Joaquim Bittencourt de Sá.

António Muylaert Salgado

João Rangel

António Júnior da Silva
Dorval Gomes
Hermes Oliveira
Sebastião César da Silva
Nestor Fundão de Almeida
Josino de Sousa Morais
António de Sousa Pinto
João Gomes Gracina
Domingos Moreira
Leopoldino Moreira
Feliciano Martins
Ildefonso Borges
Cipriano Vitorino
Zeferino Borges
António Mota de Sousa
Ezequiel Pascoal
Manuel Correia
José Marques Poliano
Mário Silva
Maximiniano Hilário
Otactlio Ferreira da Silva
Joaquim Dantas de Ávila
Manuel Benedito Lapa
Mizael Juvenal de Oliveira
Fernando Ferreira Botelho
Hermílio Fraga da Silva
Total RIC
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4508000
4501000
4001000
4005000
400$000
4005000
3005000
2508000
2501000
2505000
3008000
2508000
2508000
2501000
2505000
2505000
2505000
250R000

pomo()

2505000
25000
3005000
5508000
5008000
4505000
3005000
6005000
3505000

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
10
10
10
10
15
15
15
10
10
10

2255000
2240po
2008nro
203$:(J
200uo
200$0
125$0.,0

125ç.'n'A
1258a10

15W00
125$0cu
125$H)i)
125;',eu
12:-Ju.141

1.25:-Çp nO
N
12.ri."(Y_L

10v.,"1-11,
838300,

10wono

275S,000.
25051.-eql
225kAo0
1005000
2005000
1165700

20:9508300

Diretoria de Saneamento da Baixada Fluminense, 12 de dezembro
de 1938. — Hildebrando de Araujo Góes, engenheiro, classe "N".
Secção de Pessoal (S. R. P. 12), 12 de dezembro de 1938. — Bento
Santos de Almeida, chefe da Secção do Pessoal (S. R. P. 12). Em
12 de dezembro de 1938. — Bento Santos de Almeida, chefe da Secção
do Pessoal (S. R. P. 12).

Relação a que se referem as normas 8 e 9 da circular n. 7/38,
de 16 de agosto de 1938, expedida pela Secretaria da Presidência da
República, dos mensalistas da Diretoria de Saneamento da Baixada
Departamento Nacional da Produção Mineral
Fluminense, devidamente autorizados a trabalhar em serviços extraordinários, afim de serem ultimados os processos de medições (10
SERVIÇO DE ÁGUAS
tarefas e requisições de pagamentos, no mês de dezembro do corrente ano:
aXPIDIENTZ DO IR. MINISTRO
Nomes — Mensalidades — Dias de Trabalho — A pagar
Dia 3 de dezembro de 1938
15
7501000
1:5001000
Heitor Alvarenga
6008000
Sílvio Lobo S. Tjago
15
1:2005000
Pedido de concessão do Governo do Estado do Rio de 3ane'lro,1
5008000 parte complementar do projeto já aprovado para produção de ener15
1:0008000
Raoul Michel do Thuin
6758000 gia hidráulica (memorial e plantas referentes ao processo S.S.1.27913
15
1:3501000
António Dias Martins Júnior
5508000 —13. G. P. M. 4.829138). — Despacho do Sr. ministro: "Aprovado, —.
1:1008000
15
Heitor Correia
5508000 F. Costa."
15
Jorge Pais de Figueiredo
1:1008000
5501000
1:1008000
15
René Amaranto
• 3. A. 84135 — Companhia Força e Luz São Valentim.
6001000
15
1:2001000
António Carlos Crespo de Castro
6008000 acordo. (O despacho do Sr. ministro baseia-se no seguinte parecen
1:2001000
15
Hermann Wellisch Neto
15
5501000 do Sr. diretor geral do D. N. P. M.: "V. Ex. poderá ordenar a averPróspero Vitelo
1:1001000
5501000 bação promovida pelo S. A.")
15
Luiz Fernando Berla de Niemeyer
1:1008000
S. A. 2.544135 — Alice da Silveira Wigg, manifesto de apro5008000 veitamento
1:0008000
15
Breno de Abreu Sodré
energia hidráulica. — De acórdo. (O despacho do
6008000 Sr. ministrode
15
1:2008000
Otávio Dias Morein
está baseado no seguinte parecer do Sr. diretor geral
5505000 do D. N. P. M.:
1:1008000
15
Mário Francisco de Melo Franco
manifesto em aproo está em condições de ser
5501000 mandado registrar"O
1:1008000
15
Fausto Brasil da Silveira
por
V. Ex.")
15
4008000
8008000
João Almeida
15
4001000
Dia (3
8005000
Haroldo Tapajós Gomes.
4001000
8001000
15
Júlio Barbosa Pena
S. A. 1.147138 — Companhia Carris, Luz e Força do Rio de Ja3501000 neiro, pedido
7005000
15
João Neves
de certidão. — De acordo. (O despacho do Sr. ministro
15
3001000 baseia-se na seguinte conclusão do parecer do Sr. consultor jurídico:
6005000
António Marins
6005000
15
3005000 "Parece-me, Sr. ministro, que a certidão não pode ser expedida, pelas 1
Renato da Costa Doris
2501000 razões expostas nas informações prestadas pelo S. A.")
15
5001000
Péricles Moitinho Neiva
15
3008000
6001000
Celso Macedo
2251000
4508000
15
António Siqueira Horta
3XPEDISNTI DO Ia. DIRETOR DO 8. A.
2258000
15
450$000
José Soares de Oliveira
15
1501000
3001000
Juvêncio Fernandes de Oliveira
Dia 10 de dezembro de 1938
10
1661700
5005000
Antonino Ferreira Metro
Oficioa:
2251000
4501000
15
João Basilio dos Santos
15
2251000
4508000
Manuel da Silva
S. A. 1.406 — Ao Sr. gerente da Companhia Força e Luz de.
1008000 Jaguarialva — Chamando sua atenção para a necessidade de com10
3001000
Paulo Vieira Machado
4008000
10
1335300 pletar o manifesto de aproveitamento de energia hidráulica que
Adalardo de Carvalho
3001000 realiza.
15
6001000
Luiz Belfort Vieira
S. A. 1.407 À D. Maria Rosa de Magalhães — Idem, ideni.
5505000
15
2758000
Sílvio Nunes
S. A. 1.408 — Ao Sr. Armando Spinola Pereira — Idem, idem.
Mauricio André Pinheiro
5501000
15
2758000
S. Á. 1.409 — Ao Sr. Américo Ferreira de Melo e Silva — Idem.
15
2501000
5008000
Abílio Nunes
José Benedito Gaivão da Fontoura
4501000
15
2255000 idem.
S. A. 1.410 — Ao Sr. gerente da Companhia Sertaneja S. A. —
Aristides de Oliveira Pires
4501000
15
2255000
Joaquim Campos
15
4501000
2258000 jdem, idem.
S. A. 1.411 — Ao Sr. presidente da Companhia Sertaneja S. A.
Israel do Rego Neto
15
2258000
4508000
Heitor Alves Pereira
4005000
15
2001000 —Idem, idem.
S. A. 1.412 — Ao Sr. diretor-gerente da Empresa Força e Luz
Ricardo Granja
4001000
15
2005000
— Idem, idem.
Rubem Demétrio de Sousa
6005000
15
3001000 de Jataí
S. A. 1.413 — Ao Sr. diretor-gerente da Empresa Luz e Força
Augusto Comes
4008000
15
2005000 de Itaiópolis
— Idem, idem.
Moacir Sousa
, 4005000
15
2008000
S. A. 1.414 — AO Sr. presidente da Companhia Força e Luz de
Moacir Tiruraf
8005000
15
4008000 Inhapim — Idem, idem.
Juvenal Caetano de Sousa Barreto
0005000
15
3005000
S. A. 1.415 — Aos Srs. Henrique New!.
Cia. — Idem. idern•
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:3. A. 1.418 — Ao Sr. Fortunatu dos Santos Gomes — Idem,
idem.
S. A. 1.417 — Aos Sra. Duarte, • Beiriz & Cia. — Idem, idem.
S. A. 1.418 — Aos Srs. Edmundo G. Ko. Freitag & Cia. Ltda. —
Ideni, idem.
S. A. 1.419 — Ao Sr. Carlos Dreyer — Idem, idem.
S. A. 1.420 — Ao Sr. João Duarte (Empresa Força e Luz de
Areaaa ) — Idem, idem.
"S. A. 1.421 — Ao Sr. Sebastião Novais (Empresa Elétrica São
Vicente do Paula) — Idem. idem. .
S. A. 1.422 — Ao Dr. Heraltio Barreto — Idem, idem.
5. A. 1.423 — À Empresa Força e Luz de Dionlsio (ale do 11(
nhor José Augusto de Sousa Reis) — Idem, idem.
S. A. 1.424 — Ao Sr. presidente. da Companhia Força e Luz de
Doce- do Paraibuna — Idem, idem.
S. A. 1.425 — À Empresa Água, Luz e Força — Idem, idem.
S. A. 1.426 — Ao Sr. Francisco Grosai Primo (ale dos senho_ res (irossi & Filhos) — Idem, idem.
CP"
s. A. 1.427 — Ao Sr. Francisco Grossi Primo — Idem, idem.
S. A. 1.428 — Ao Dr. Jerónimo Teixeira (procurador do seahor Osva:do de Azambuja Kroeff) — Idem, idem.
s. A. 1.429 — Ao Sr. gerente da Companhia Alatogrossense de
Eletricidade — Idem, idem.
S. A. 1.430 — Ao Sr. gerente da Companhia Matogrossense de
Eletricidade — Idem. idem.
S. A. 1.431 — Ao Sr. José Cândido da Costa — Idem, idem.
S. A. 1.432 — Ao Sr. José Cândido da Costa — Idem. idem.
S. A. 1.433 — Ao Sr. diretor comercial da Companhia Fabril
Mineira, comunicando que poderá completar o manifesto de aproveitamento de energia hidráulica que realiza, "ex-vi" do art. 11, letra a, do decreto-lei n. -852, de 11 de novembro de 1938.

Escola Nacional de Veterinária
Requerimentos despachadas pelo Sr. Diretor
Dia 28 de novembro de 1938
Almir Vieira de Sousa, pedindo aprovação por média nas 1' e
44 cadeiras. — Deferido.
Edevaldo Nascimento, idem nas i, 2' e 4` cadeiras e inscrição
era exame na 3'. — Deferido.
Ewerard de Matos, idem nas 1°, 2' e 4' cadeiras. — Deferido.
Paulo Occhioni, idem, idem e inscrição em exame na 3'. —
Deferido quanto às 4', 24 e 4'. — Da 3 não pode fazer exame em
primeira época.
Vatter Duarte Calaza, idem nas 1", 2' e 4' cadeira. — Deferido..
Dia 29
Alexandre Vilela, pedindo aprovação por média nas 8", 74 e 81
Dedeiras e inscrição em exame na 3'. — Deferido.
Arildee Ferreira Costa, idem nas 13', 14' e 15' cadeiras e exata
as 16'.
Deferido de acordo com a informação.
Alfredo Ghidini, idem, idem. — Legalizados documentos, doa
ferido.
Adtlio Augusto de Figueiredo, idem, idem. — Deferido de acordo com a informação.
ApolÔnio de Morais e Sousa, pedindo relevação de faltas. —
face doe dispositivos regulamentares não pode ser atendido.
Brazilio Ranoya Júnior, pedindo aprovação por média nas ca..
deiras do 4' ano. — Deferido de acordo com a informação.
Celso Carvalho, idem nas 5', 7' e 8' cadeiras e inscrição
exame na 5'. — Deferido de acordo com a informação.
Carlos Alberto de Carvalho Vidal, idem nas 13', 14' e 15* cadeiras e inscrição em exame na 16*. — À vista da informaçàu, deferido.
Cesário de Figueiredo, idem, idem.
Ciro Vieira Zigzag, idem, idem.
Durval Vanderlei .N6brega, idem na 9' cadeira. — Legaliazdo
--Ndocurnento, deferido.
Durval Vanderlei Nóbrega, idem nas 13', 14' e 15' cadeiras e
Inscrição em exame na 10'. — Legaliazdos documentos, deferido.
Darei Fausto de Sousa, idem, idem.
Diogo Branco Ribeiro, idem. — Deferido de acordo com a informação.
Eugênio Augusto Wandeck Filho, idem, idem.
Epitacio Gomes da Silva, idem, idem.
Hilton Telas de Menezes, idem na 9' cadeira. — Legalizado documento, deferido.
Hélio Guimarães de Matos, idem nas 13', 14' e 15" cadeiras e
inscrição em exame na 16'. — Deferido de acordo com a informação.
Henrique Nogueira Vaz, idem nas 6`, 7' e 13` cadeiras e inseritão em exame na 5'. — —Deferido.
Hilton Teles de Menezes, idem nas 13`, 14" e 15' cadeiras e insinscrição em exame na 18'. — Lagializados documentos, deferido.
Iterai° de Andrade Silva, idem nas 13', 14" e 15' cadeiras. —
Paga a taxa, deférido.
Hercflio de Andrade Silva, pedindo inscrição em exame na 16"
cadeira. — Em face dos dispositivos regulamentares não Pode ser
atendida — Resolução de C. :Técnico.
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Ilercflio de Andrade Silva, pedindo reconsideração do de!spaelio.
— O Conselho Técnico mantem o deaparlio anterior que foi fundamentado no art. 367 do regulamento da E.N.V.
Jorge Joaquim Dias Filho, pedindo aprovação por média nas
cadeiras do 4 0 ano. — Deferido de acordo com a informação.
Jorge da Silva Maciel, idem nas 7' a 8' cadeiras. — Legalizado
documento, deferido.
Jorge da Silva Maciel, idem nas cadeiras do 3* ano. — Idem.
João António Nunes da Cunha, idem nas 13', 14' e 15' cadeiras e inscrição em exame na 16'. — Legalizado documento, deferido
quanto às 13', 14' e 15'.
Jorge Joaquim Dias Filho, idem. — Deferido de acordo com a
informação.
•
Jadas Pereira Cuiabana, idem nas 6', 7' e 8' cadeiras e inscrição em exame na 5'. — idem.
Josué de Santana, idem nas 9' 13', 14' e 15 1 cadeiras e inserição em exame na 16'. — Legalizado documento, deferido quanto à
1' parte.
Luiz Moacir de Alencar, pedindo que a soma das notas seja dividida por 3 nas 16', cadeira. — Submeto ao C.T. "K justo o motivo alegado pelo péticionario, pOretii, em tece dos dispobitivos regulamentares, não pode ser atendido". — Reenlução do C. Técnico.
Mauricio Alves Cabral, pedindo aprovação por média nas cadeiras do 4' ano. — Deferido de acordo com a informação.
Mario Rubens de Melo, idein nae 13', 14' e 15' cadeiras e inscrição em exame na 16'. — Legalizado documento, deferido.
Magda Gisela Runge, idem nas cadeiras do 3' ano. — Idem.
Manuel Inácio da Silva, idem nas 13'. 14' e 15' cadeiras e inscrição em exame na 16'. — À vista da informaç5o, deferido.
Moacir Chaves, idem nas cadeiras do 4* ano, — Idem. idem..
Nelson Augusto de Menezes, idem [ris 13', 14' e 15' cadeiras e
Legaliazdo documento, deferido de
inscrição em exame na 16'.
acordo com a informação.
°Lacaio Gomes Cavalcanti, idem, idem. — Deferido de acordo
eorn a informação.
°titio Rodrigues Chagas, idem nas cadeiras do 4* ano. — Deferido, legaliazinlo documentos.
Paciano Agui16, idem nas 8', 7' e 81 cadeiras e inscrição em
exame na 5". — Deferido quanto à i a parte e indeferido quanto
à segunda.
Pilágoras Barros de Morais, idem, inscrição nas 7' e 8' cadeiras. — Autorizo a inscrição em exame da 8` cadeira, legalizado
documento.
Silvio Augusto da Mata, pedindo aprovação por média nas 2*
• .4' cadeiras. — Legalizado documento, deferido.. .

Cxnvodlio Florestal Federal
ZIPICD1ENTD: DO 811. PRICSIDENTZ

Dia 8 de dezembro de 1938
Assuntig Ofício do presidente do Sindic flo dos Engenheiros Agrónomos do Pará, ao Sr. ministro da Agi ;cultura, sugerindo que O Consedio Florista' Federal fiztsse consignar
no texto do Código Fiereatal diaposaivos que aseegurein a . 1elesa do património florfatieo do Brasil, proibindo à exportação
de sementes de andiroba e de cwnaxii, sem pie sejam previamente esterilizadas.
Parecer

dom o oficio de 17 de julho último,. o presidente do Sindicato
dos Engenheiros Agrónomos do.Pará encaminha ao Sr. ministro da
Agricultura as sugestões do sécio Lf:upoldo Pena Teixeira. no sentido
do Conselho Florestal Fedela: mtrodurir ao texto do Códago F.orestal
dispositivos que evitem a reprodução dos fatos que barra, relativos
à exportação por firmas eetrangeiraa. de Belém, de varias toneladas
de sementes de especiniens dos. mais preciosos da Loca regionai. em
plena capacidade gerrninatiata,. para experiências de aclimação
outros países. citando como exemplo a remessa de 10 toneladas na
sementes de andiroba para a zena do Canal do Panamá, em 1037,
estando agora uma firma exportadora de .amendoas de minaria beneficiadas, reclamando consta .a expertação que vem sendo feita,
por firmas inglesas, de amendoas frescas dessa espécie botânica para
a ilha de Trinidad, nas Anti:has, com aquela finalidade.
Distribbido o papel ao S.I.R.C., a . Secção de Reflorestamento
propós a sua remessa ao Conselho Florestal Federal.
Medida como a sugerida, não me parece que deva figurar no
texto do Código Florestal, o que só seria admissivel se a mesma fosse
extensiva a todas as sementes exportáveis de plantas brasileiras, ou
pelo menos, das taxativamente indicadas. .Lei basica, o Código traça
apenas as normas gerais de defesa do património florestal do pais,
cabendo a leis complementares .a disciplina das medidas que as necessidades do momento aconselharem.
Ficaria, evidentemente, deslocado no texto do Código Florestal
um dispositivo proibindo a exportação de sementes de andiroba e
dc cumarú sem prévia esterilização. Se há conveniência em adotar
a medida T.te seja ela objeto de uma lei especialmente a isso destinada, cona'aame. aconselha a técnica legislativa...

•
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Tenho, porém, dúvidas sobre essa conveniènota, que Se avolumam ainda MUS quando a encaro sob a eficiência de seu cumprimento,
na prática. ,para O resultado que se tem em vista: evitar a propagação
' do especimea em outros paires.
Sem fl,lar no aspecto moral da medida, de fundo essencialmente
egoista poli contrária ao sentimento de solidariedade e assistência
reciproca que as nações devem manter entre si, de que, aliás tanto
já se tem beneficiado o Brasil no pequeno decurso da sua história
económica e do que ainda poderá vir a beneficiar-se no futuro aclimando e propagando em seu vasto território novos espeeimens exóticos impossivel é faza-Ia cumprir na prática.
Gomo evitar as eaidae clandestinas de sementes não esteriLzadas,
por maior que seja a diligência fiscal nesse sentido? Poder-se-ia
evdar, certamente, desde ja, as tentativas de cultura intensiva do
especimen em vista, para o qual seria necessário u emprego imediato
de grande quantidade de sementes. Mas essa posaibilidade reduz-se
a um mínimo de vantagem, quando se raciocina que ninguem se
anitiançaria a tentar a cultura, com fins económicos, de uma planta
que se ignora aindâ como se comportara nas terras para onde vai
ser transplantada.
Antes de tentá-la em larga escala, são indispensáveis experimentas prévios que exigem alguns anos para quc o técnico possa concluir se a planta adaptou-se ao novo meio, de forma a permitir rua
exploração económica. As primeiras experiências realizam-se cem
alguns exemplares apenas, que podem ser obtidaa com pequeno número de sementes transportáveis até nas algibeiras de (mak" . pessoa.
Basta que uma delas germine e se desenvolva para que, nos, frutos
que vier a produzir, ponha a disposição do achmaclor as sementes de
que poderá se utilizar em plantações, economicamanta exploráveis.
Com a rapidez dos transpo:tea modernos e os pr •ogresaos sempre
crescentes da técnica agrícola, desde que seja suavel a sua aclimação
na região pretendida, não é mais possível a país alguns evitar que
outros se apoderem e cultivem plantas, que constituiam monopólio
seu, 66 por ser o habitat originário delas.
Em t odos os estabelecimenios experimentais do mundo, atentos
ao desempenho da sua Mn:baias:e, os técnicos trabalham para a aclimação de plantas Cuja cintura pode inseressar as países que os
mantem. Se a andiroba e e estrilara já despertaram esse interesso
em outros países por qualquer motivo, devern ar nutrir a ilusão
de que p oderemos contrariá-lo proibindo a exportação das respectivas sementes sem prévia esterilização, mas nos prepararmos para
a concorrência económica nos mercados consumidores que teremos
de afrontar em breve, oferecendo-lhes o nosso produto em melhores
condições económicas.
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O mesmo sucederá mais adiante, com a andiroba, o emaná, ti
patauá, o timbó, etc., quando representarem valor económico CIIK)

justifique o esforço a desenvolvei para a sua exploração racional ent
outros países.
Como medida de defesa, nós fazemos leis proibindo a exportação
das respectivas sementes, dando prova de uma simplicidade que bem,
pode ser classificada de beatifica...
Si as ameaças que pesam sobre nós, no campo da concorrência,
pudessem ser afastadas par essa forma simplista, tarjamos o future
por nós. Infelizmente, os problemas que se nos aprontam nesse
campo, nós o teremos que resolver de modo bem diferante.
Começa porque o Brasil não é o único pais onde vegetam a castanheira do Pará, o -cismaria, a andiroba, etc. Tambem os possuem
as repúblicas vizinhas nos territórios que fazem parte da bacia amazónica, de onde poderão sair, soai controle da nossa parte, as sementes
destinadas as experiências do aclimação em outras regiões da terra.
Ainda,- porém, que só nós as produzissernos, não haveria fiscalização que impedisse a saída clandestina de sementes e uma só ques'es
conseguisse burlar a nossa • iailancia seria bastante para a propagação da espécie em outras, • ras.
'Os exemplos abundam nesse sentido. A dificuldade está apenas
em escolher os mais eloquentes. Demos preferência aos de casa, pela
maior facilidade da sua con-.praansão.
Uru oltutr parfuntório sobre o quadro dos nossos produtos agrícolas
mostra que vérins dos principais deles são originários de outros paizes, tendo sido transplantados para o Brasil ainda no período colonial,
estando nessas condições, o café, a cana de açucar, o arrias, o trigo, a
vinha, as frutas cítricas, o disó da Bala, etc, etc.
A lavoura canavieira foi que fixou em nossa terra os prinisiros
colonos sedentários, tornando possível o seu povoamento.
O café deu-nos a prosperidade de que hoje desfrutamos e ainda
ha de ser por muito tempo o principal esteio da nossa periclitante
economia.
Se levarmos em conta que a cana de açucar é plantada em tas
retas, e que as viagens no seculo XVI. de Portugal para o Brasil. faziam-se com os percalços da navegação a vela, em navios de pequeaa
arosi oação, o que impedia o transporte do grandes quantidades de
canas para sementes, ao mesmo tempo em que facilitava a sua delerioriaeão. pela demora entre o corte no paiz de origem e a plantação
no Brasil, compreender-se-à facilmente que os portugesès só puderam 'lindar a lavoura canavieira nas nossas terras, em larga escala,
utilizando-se para multiplicação das sementes, das canas já de produção brasileira, obtidas em reduzidas plantações iniciais.
Não ha nada mais eloquente, porém, do que a história do café nelir
America, para mostrar que é impossivel evitar a transplantaçlio
Nas costumeiras venhas que entoamos à perda do monopólio da espécies vegetais dr vim raiz para outro. Essa história narra que todos
borracha que foi nosan até 1910, é de praxe atrlbul-/a à invada da os cafeeiro ex ig t e nta g nas Amerieas são descendentes de um único pe
nossa administração permitindo a salda para a Inglaterra das semen- trazido para as Antilhas em concliçóes verdadeiramente romantiraa,
tes de hevea brasitiensis, de que provêm os seringais plantados do tendo seu portador de sacrificar parte da sua ração d'agua diária, em
Oriente, hoje produtores da quasi totalidade da borracha consumida benefício da mudasinha ameaçada de morte, na longa travessia oreno mundo. Mas essas lamentações não passam da cortina de fumaça Mica que teve de suportar .Desse único pé, salvo pelos cuidados de seu
com que pretendemos encobrir a verdadeira causa da perda: a in- portador, quando frutificou foram enviadas algumas sementes para 3
capacidade que revelamos para reagir contra o perigo que 1103 arnea- Guiana Francesa. de on:fp apuar da expressa proibição, devido a gencava, antevisto com muito tempo de ser conjurado, defendendo e tileza da esposa 'o T- ri-e-trarlor da craonia, poude Francisco de Maio
nosso produto pela única maneira de que era possivel a defesa. a Palheta , as sas.,..sess
rtasempenho de urna missão do que fora inadoção de medidas capazes de pó-lo em condições de suportar a con- cumbido junto àquele governador, trazer para Belém do Pará mala
corrência. As vantagens iniciais estavam do nosso lado, porque já dúzia 'do semen t es colhidas de um cafeeiro que, viçoso, cobria-se de
tinhamos a indústria fundada, o que nos permitia desenvolvê-la, sem Cerejas rubras, no jardim do palácio governamental.
ficar com os novos capitais invertidos, sem remuneração por muitos
essas sementes em terras paraenses, que compreenanos, como sucedia aos pis-Mores do Oriente, e sendo a hevea uma diamPlantadas
ao tempo as do atual Estado do Amazonas, delas surgiram os
planta oriunda do vale do Amazonas, onde ve geta em melhores con- primeiros
cafeeiros b s astleiros. fundando-se a lavoura que teria de
dições do que em qualquer outra parte. só noa restava tirar o par- desempenhar
demoro de pouco tempo tão importante papel na vida
tido nue tais vantscrens nos oferecia. areando, ao lado da ind!'u=tria
do Bi,sii, (toando desenvolvida em grande escala nos Esextrativa já em exploracão, uma outra, nos mesmos moldes da que 0c01101rilea
tados do Sul, olaia encontrou as terras ideais para a sua cultura.
Se fundara no Oriente, baseada na técnica, agrícola.
Presentemente a prd ;lição do Brasil é de 70% do total mundial,
e
dar
começo
de
execulão
a
um
Chegamos, é certo, a organizar
cabendo
restante. 25"- zi outros paizes americanos, e sómente 5% às
plano racional e sistemático nesse sentido, mas a nossa incapacidade pequenaso culturas
existentes na Africa e na Asia e em, algumas ilhas
realizadora, mais uma ves posta à prova. fê-lo morrer no nascedouro, da Oceania.
não obstante a sua excelência, na opinião de téenicr :s estrangeiros.
Dos palies de MIROU', a Abissínia ou a Arábia, a planta emigrou
Não cogitara ele da valorizar o produto, para alcançar melhoria de
as Amcrier nas ti):aêntteas condições acima descritas, para 00118<
preços, o que seria absurdo diante da fraqueza do nosso aparelha- para
a rrineipal riqueza ele ,. mi7es que a aclimaram, por intermédio
mento em comparação com o das nossas concorrentes, mas em defen- d: uir
;.lasinlia trazida .‘ arinhoartms--te nora aí; Antilhas francèsas. sem
da-h), aparelhando-o, Lambem, com os mesmos elementos de que dis- outra
que os cuidados paternais de seu portador. A despeipunham aqueles. O que se precisava não era de garantir preços to da assistência
sio goveano ;atuis, Melo Palheta logrou transportar a
altos, mas de garantir a nossa posição nos mercados consumidores, plantaproibição
o Brasil. com as sementes colhidas no jardim do próprio
vendendo o nosso produto por preços compensadores, quaisquer que naláciOpara
do Governo de Cayena, trazendo-as nas algibeiras.
eles fossem.
Diante da eloquência desse exemplo, ocorrido no Século XVIII,
Si houvessemos persistido na realização do plano. não tarjamos dução de qualquer espécie vegetal pela simples proibição de que as
assistido de braços cruzados e de cocora g, como Vergonhosamente é ingenuidade supór que poderemos guardar a exclusividade da pioainda calamos assistindo, o colapso da região amazónica, imputan- respectivas sementes sejam . exportadas sem prévia esterilização, eia
do-lhe como causa determinante termos permitido que um botânico pleno século XXI
Inglês, em excursão cientifica no vale do Amazonas, houvesse /evado
Sabe-se, tambem, porque o fato é nosso contemporâneo, que a
para seu pais algumas sementes de hevea bresilienses, matrizes dos colossa/
produção de laranjas nos Estados Unidos tem sua origem em
bilhões de pés que hoje abastecem o mundo...
duas mudas de laranjeiras levadas da Baia para Washington em 1875,
Tragedia idêntica ameaça a nossa castanha, a parai nat, fruto da sendo que uma delas ainda está virente e produtiva, no refúgio que
b P rlholetia excelsa, tambem nativa nas florestas amazónicas, atual- lhe foi erigido em Riverskle, com as honras de monumento nacional.
incute o mais forte sustentáculo da atividade económica da região. Tratando-se de variedade, cujos frutos não apresentam sementes, que
Enquanto Os povos previdentes preparam florestas de castanheiras, facilitassem a sua disseminadio, a lavoura cítrica norte-americana
tom todo o rigor da técnica agrícola, nós continuamos a apanhar o mais eloquente exemplo de como pode ser criada a cultura intens‘b
debaixo das árvores que a natureza nos deu de presente, os ouriços va de uma planta util até por meio de enxertos, com borbulhas extrair
.!
das originariamente de um exemplar único.
sue caem, depois de maduros, pela ação da gravidade...
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Da palmeira mãe, plantada no nosso Jardim Botainico, em 1813,
pelas mãos de D. João VI, então principe regente, descendem as centenas de milhões de palmeiras reais espalhadas por todos os recantos
do território brasileiro.
Em conclusão:
A sugestão encaminhada ao Sr. ministro da Agricultura pelo
presidente do Sindicato dos Engenheiros Agrónomos do Pará, embora
inepirada no mais nobre sentimento patriótico, se transformada em
lei, sem conseguir o objetivo desejado, por impossivel de realizaçãe ne
prática, o que é suficiente para aconselhar a sua recusa. teria ainde
o inconveniente de revelar da nossa parte, movimento de fundo egoista, caracteristicemente contrário a solidariedade que deve reinar entre as nações, tanto menos justifienvel quanto reconhecidamente
inutil.
Compreende-se a proibição de saida de certas meterias Primas
para o estrangeiro, com o objetivo de proteger h, indústria nacional
que trabalha no seu beneficiamento, como o governo acaba de fazer
otain as sementes de oiticica; para que, ao invés de ser exportada in
natura, o seja já transformada em óleo.
Permitir, porém, a exportação da matéria prima, sujeita a obrigação de ser previamente esterilizada, com o objetivo declarado do
impedir a transplantação da espécie para outros paizes, e garantir-nos
a exclusividade da sua produção, é ato que se nao recomenda, ao meo
ver, por inutil além de revelador, da nossa parte, de uma ingenuidade,
quanto aos efeitos do mesmo ato, incompativel com a cultura de um
povo moderno.
Este é o meu ponto de vista pessoal, .0 Conselho, porém, pela voz
dos técnicos que conta em seu seio, resolverá como entender da melhor maneira.
Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1ae8. — Luciano Pereira da

Conselho de Fiscalização das Expedições Artísticas
e Cientificas no Brasil
ATA DA CENTÉSIMA VIOÉSIMA QUARTA REI:NLIO DO CONSELHO DE risceerz.açÃo DAS EXPEDIÇÕES ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS NO BRASIL

Aos treze dias do mês de outubro do ano mil novecentos e
trinta e oito, às dezesete horas, em uma das salas do Departamento
Nacional da Produção Vegetal, reuniu-se, em sessão ordinária, o
Conselho de Fiscalização das Expedições Artísticas e Científicas no
„Drasil. No impedimento ocasional do presiilente assumiu a prc- s
de Oliva que declamo-ancioveprsdt,nlhioMezs
aberta a sessão, estando presentes os conselheiros Renato Berboen
Rodrigues Pereira, Flexa Ribeiro e Armando Ribeiro. Lida a ata
da sessão anterior, os conselheiros Flexa Ribeiro e Renato Barbosa
Rodrigues Pereira declararam que não eonstava da mesma o pedido
de convocação para uma sessão extraordinária apresentado pelo
conselheiro Mexa Ribeiro e aprovado por todos os membros presentes. Incluído, em tempo, èste adendurn na ata, foi a mesma
aprovada. O Conselheiro Menezes de 'alie% declarou então aos demais membros presentes que resignava naquela hora ao cargo de
vice-presidente do Conselho, pedindo ao nonselheiro Renato • Barbosa Rodrigues Pereira que em seu lugar presidisse a segunda parte
da sessão. O conselheiro Rodrigues Pereira, assumindo a presidência declarou que só o fazia para que não fosse interrompida em
meio a sessão, pois julgava não estar o Conselho presente em número suficiente para resolver se aceitaria ou não a resignação do
vice-presidente. A essa objeção o conselheiro Menezes de Oliva
respondeu que sue decisão era irrevogável, e que, além do mais,
sendo o Conselho composto de ,sete membros e estando presentes
quatro, sendo quatro a maioria de sete, estava o Conselho com número suficiente para deliberar. O conselheiro Renato Barbosa Rodrigues Pereira, porém, declarando não haver número suficente
para resolver qualquer assunto, declarou encerrada a sessão, ficando
adiado para a próxima reunião o expediente que devia ser lido naquêle dia. Foi então lavrada a presente ata que vai por todos asIdatina Nascimento
_ginada e por mira que a escrevi e subscrevo.

lurgei

:ATA DA CENTESIMA VIOY.BIMA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DAS EXPEDIÇÕES ARTISTICAS E CIENTIFICAS NO BRASIL

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e trinta e oito, às dezessete horas ,em uma das salas do Departamento Nacional da Produção Vegetal, reuniu-se, em sessão or.
dinária, o Conselho de Fiscalização das Expedições Artist.cas e Cientificas no Brasil. Presidência, Paulo Campos Porte. Conselheiros presentes: Menezes de Oliva, Renato Barbosa Rodrigues Pereira, Paula
Barros, Lauro Travessos, Flexa Ribeiro e Armando Ribeiro. Aberta a
sessão, foi lida a ata da sessão de treze de outubro. Posta em discussão, disse o senhor presidente que pensava dever ser a mesma declarada sem efeito, pois não havia número suficiente para ter realizado a sessão nem para tomar qualquer resolução. Sendo a resignação do Conselheiro Menezes de Oliva o único assunto nela contido,
reafirmou este conselheiro, em aparte, o seu propósito irrevogavel
de renunciar ao cargo que ocupa. A seguir o senhor presidente comunicou ao Conselho que o conselheiro Djalma Guimarães havia
resignado ao cargo de membro do Conselho por ter sido transferida
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a sede de suas atividades para Minas Gerais e propôs que se lançasse
em ata um voto de pezar pelo afastamento de tão dedicado o capas
colaborador. Aprovada, unanimemente, a proposta do Sr. presidene.
te, lembrou o professor. Flexa Ribeiro fosse esse voto comunicado ao
Dr. Djahna Giiimaiães, ao que o senhor presidente respondeu que
isto seria feito, como sempre o fora em casos análogos, pois era nurma do Conselho. O senhor presidente lê em seguida uma carta do senhor Wills'Aureli, chefe da Bandeira Piratininga, já de volta de sua
expedição à serra do Roncador, oferecendo ao Conselho parte do material coletado, representado por uma coleção de formigas organizada
pelo entomólogo Heinz Ilimmelreich. O Conselho deliberou então que
a referida coleção fosse incorporada à Secção de Entomologia do Instituto de DO:Orgia Vegetal, por ser a única que já possue coleções perfeitamente organizadas. Em prosseguimento o senhor presidente, relembrando o caso da apreensão do material do zoólogo Hans Krieg,
comunica que já • tomeu providências para- que o referido material
seja transporto de Santos para o Rio. fiê em seguida um telegrama
do Sr. Levi Streuss carigido à conselheira Heloisa Alberto Torres.
pedindo Itiença para visitar o aldeamento indígena de Barra dos Bugres. Fiem' assentado, após discussão, que o requerente se dirija ao
Serviço de Proteçao aos Indios. A seguir o senhor presidente lê um
ofício do Dr. Fred Sopor dirigido ao senhor ministro da Educação,
no- qual uede-a devolução do material coletado pela Fundação Rock!eller e que, por deliberação do Conselho, ficara no país. O conselheiro Lauro Travaesos lembrou, o que já antes dissera. que, se o que
a Fundação Roclifeller quer é a identificação do material, essa podera
ser feita aqui, pois há técnicos brasileiros perfeitamente capazes de
levar a Tini esse trabalho. Alem do que leninrou ainda o professor
Flexa Ribeiro os artigos 5.°. 6.° e 7.° do regulamento que proibem taxativamente a expertação de material dessa natureza sem autorização
expressa rio governo brasileiro ou sem que haja nos institutos cienttficos nacionais similares desse material. Aquele oficio, bem como um
do Sr. in nistro da Educação ao Sr. ministro da Agricultura, anexados ao respectivo processo. foram distribuidos ao conselheiro Lauro
Travessos para informar. Passando à ordem do dia, é lido e aprovada
o parecer do conselheiro Renato Barbosa Rodrigues Pereira sobre
exp edição de um grupo de alunos da Escola Normal de Pirassununga
a Buenos Aires. O relator julga não necessitarem esses cidadãos d•
urna licença do Conselho, por não se tratar de uma expedição °leni'.
Tire mas sim de unia exrursão esportiva. Nada mais havendo a tratar,
fui encerrada a sessão e mareada outra para o dia primeiro de dezembro, feito o que foi lavrada a presente ata, que vai por todos assinada e por mim (ale a escrevi e subscrevo. — ldalina Nascimento
t;nroe7.
ELPEDIENTE DO CR. PRESIDENTE

Diu 8 de dezembro de 1938
Sr. Edirez Perez:
Tendo este Conselho recebido da Secretaria da Presidência um pedido de licença por V. S. dirigido a S. Ex. o Sr. Presidente da República p ara realizar urna excursão a remoi de Pirassurnmea a Beenos
Aires. cabe-me comunicar que não cumpre ao Conselho de Fiscalização das Expedições Artísticas e Cientificas fornecer atestadu de livre
trânsito para excursões de carater esportivo, bastando para tanto. no
C250, sal ve conduto das autoridades policiais e passaporte para entrar
era território argentino.
Prezado amigo Dr. Couto de Magalhães:
Em resposta a sua carta de 17 de novembro p -roximo passado
cumpre-me comunicar o seguinte:
1) O professor Hans Krieg, ao desembarcar no Rio, foi imediatamente cientificado das exigências das leis brasileiras que regulamentam as expedições cientificas no pais.
2) Fez, por intermedio da Embaixada Alemã, um primeiro requerimento de licença que não foi aceito pelo Conselho por estarem nofioientes as informações prestadas quanto ao objetivo da expedição.
3) 'Cientificada da ocorrência, mandou a Embaixada Alemã 'uivo
requerimento, preenchendo as exigências do art. 10 do Regulamerno,
in i tirmando ao mesmo tempo que não se tratava de uma expedição,
mas de urna simpls excursão de estudos.
4) Esse requerimento o Conselho deferiu, não incluindo todavia
licença para coleta de material, conforme consta do oficio 40-38 dirigido ao Se cretário Geral do Ministério das Re lações Exteriores.
5) Tendo o Conselho tido conhecimento de que de volta de sua
expediçase o professor Hans Krieg trouxera abundante materiel eienteiico. s:-in que disso tivesse dado conhecimento oficia! Ra C011aelhO
nni 1:vo , s- e requerido do mesmo o certificado de exportação para o
aludiea material, resolveu o Conselho aplicar o artigo 13, parágrafo
único do Regulamento que reza:
"Será apreendido todo o material encontrado em poder de expedições eu expedic ;r.inf ^io! que não estiverem devidamente licenciados,
de acorde com este Pegu:amento".
Lamento, pelo que acima ficou exposto, não poder atender ao seu
pedide, pois, sendo as decisões do Conselho IrrecorrivelI. não poso
eu, como presidente. pedir que seja modificada uma deliberação to.
moda por unanimidade de votos e que está estritamente de acordo
com o Regulamento.
Aproveito a oportunidade para apresentar ao prezado amiga os
meus cumprimentos muito cordiais. —P. Campos Porto, presidente.
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j A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
vigor, só registrará assina ffras dos orgãos oficiais, para o exercício
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 - De l ^-^nba a Fiscais, Alfândegas,
Mesas de Rendas e Coletorias.
Aos funcionários públicos federais, estadoais e municipais e facultado pagar u custo da assinatura, computado Já o desconto de
20 %, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 23$000.

Ministério , da Viação e Obras Públicas
Diretoria Geral de Contabilidade
PORTARIA N.

546
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N. 4.337 - À Inspetoria Federal das Estradas - 1 provando a
mudança de nome da estação de São Romã°, que passa a denominar - se Fernando Pedrosa, na Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte. (26.833-38) .
N. 4.338 - A Interventoria Federal do E. da Baía - Encaminhando cópia das informações prestadas pelo Departamento Nacional
de Estradas e Rodagem, referente ao ofício de 6 de outubro último,
dessa intervereorio, sobre a constrrafio da estrada de rodagem RioBala. (26.062,58) .
N. 4.339 - Ao Ministério da Agricultura - Comunicando que
o D.C.T. já providenciou junto à D.R. do Ceará, no sentiori ue ser
considerada oficial, durante o corrente ano, a corresponclene.a que,
em objeto ch serviço público, fôr apresentada pelo sub-assistento técnico do Serviço ae Irrigação, Reflorestamento e ColuniKaçãO, Antônio Nuno de Sousa. (27.806-38),
• N. 4.340 - Ao Ministério da Educação e Saúde -U municando que o D.C.T. já providenciou junto à Diretoria Ihetional
Distrito Federal, ne sentido de ser considerada oficial, durante 3 corrente ano, a correspondência que em objeto de serviço público fôr
apresentada pelo Dr. Manuel Ribeiro da Cunha Louzada, Diretor rir
Cclégio Universitario. (27.807-38).
N. 4.341 - Ao. Ministério do Trabalho, Indústria e Comércic -Comunicando que, o D.C.T. já providenciou junto às respectivas Diretorias Regionais, no sentido d.? ser considerada oficial, au.anto o
corernte ano. -a correspondência que, em objeto de serviço pál'ilteo,
for apresentada pelos funcionários do Instituto de Aposen t adoria e
Pensões dos bancários. (271762-38).
N 1.312 L 'L-- Ao T. de Contas - Encaminhando os do.ainientos
destinados a comprovar re- existência da firma Américo Lambi atei à
Irmão e a toserváncia do disposto no decreto . n. 20.291, de 1 2 de
ligo0i) de 1931, deferente a solicitação constante do oficio ntliner0
4ã9-P-38, de 3 'de Outubro último, desse Tribunal. (27.608-38.

O Ministro de Estado dos Negócios da Viação e Obras Públicas,
em nome do Presidente da República:
Atendendo ao que requereu o Estado do Rio Grande do Sul, arrendatário da respectiva Itôde de Viação Férrea Federal, e de aeôrdo
com as anformaçijes da Inspetoria Federal das Estradas, em oficio
ti. 864-8, de 31 de outubro findo;
. .
•
Resolve autorizar, as seguintes reduçõe.s de fretes, na pauta em
vigor:
Dia 10
- •
• "•
quando.
expedido pela própria mina.
"Minério de cobre em bruto,
N. 4.343 Ao Ministério da Fazenda - Solicitando providèaem trem completo, com o mínimo de oito vagões, com destino a Rio cias afim de ser distribuiria à Tesouraria da E.F.C. do Rio Orande do
Grande ou Marítima, será taxado pela tabela C-12 das tarifas em Norts, a -amolda:l eia de reis 1:5S98700, para atender ao pagamento
vigor, com o abatimento de 30 %.
de diférenc., de -encinurtos a que tem direito o contabilista da elas.
Ácido sulfúrico, quando expedido, pela própria fábrica, com des- se I, daquela via férrea, Luiz Odilon Amorim Garcia. (27.111-34!.
tino à mina de cobre, como matéria-prima, para essa mineração,
• N. 4.341 -- Ar, mesmo - Solicitando pagamento da importância
terá classificação na tabela C-6 das tarifas em vigor".
de 233:8448900 á Companhia Brasileira Carbonífera de Araranguk
João- ck Mendona arrendatária da E. F. Dona reresa CCristina, em quanto importa
Rio de Janeiro, 17 do;novembro de I938
a . fulha de medição provisória, efetuada nos meses de setembro a no-•
..
Lima.
vembro -do corrindr ano, de trabalhos realizados com a sultOittlidd
(C, 8.402 - 13-12-1936 -- 213400)
da ponte das Laranjeiras, km. O ao 8, da. referida Estrada. (28.2416
de 1938.
)
'
ATOS DO CR. 2,5INISTRO
4.34•5 -jo.;sino — Solicitando pagamento da irrpoitAn.4
eia de 26:81500 ; tt' Companhia Nacional de Construções Civis e Hi..
Expediente do dia 9• de dezembro 0.1938
siesetkas, provtol•erde de servieos prestados em proveito da D. S.B.
.
F. (28.06
Avisos:
N. 4.329 - Ao Ministério da Fazenda.- Solicitando begamento
da importância oe reis 3003000, ao. servente da classe .E, Ulisses
Viana dos Santos, do Quadro I, deste Ministério, por .serv;ços ,pres,
tados ióra das horas do expediente normal, a I.G.I. (27.495-38).
N. 4.330 - Ao mesmo - Solicitando pagamento da importância
de reis 1853700, à A.,Casanova iSz. Cia., proveniente de serviços'prestados em proveito da D.S.B.F. (27.649-38).
N. •4.331 - Ao mesmo - Solicitando providênc i as, afim de
que, por conta da sub-consignação n. 3, da verba 3' - Serviços e
Encargos, do orçamento deste Ministério,-seja•distiibuida h Tesouraria da Diretoria Regional dos Correios -e-Telégrafos de Minas Gerais
..
..
a importância de 7:8008000. (27.287 - 38)- •
N. 4.332 - Ao mesmo - Solicitando pagamento da importância de reis 78:6523100, a Mário R. Pereira, proveniente de serviços
prestados em proveito da D.S.B.F. (27.652-38).
N. 4.333 - Ac - mesmo - Solicitando pagamento da importância
de reis 44.5818000, à Companhia Nacional de Construções Civis e
Hidraulicaa, proveniente de serviços prestados em proveito da D.S.
B.F. (27.657-38).
N. 4.334 - Ao mesmo - Encaminhando exposição de motivos
em que este Ministério solicita ao Sr. Presidente da República a concessão de um crédito de reis" 10:0003000. (27.676-38).
N. 4.335 - Ao mesmo - Solicitando providências, afim de
que seja lavrada, na Diretoria do Domínio da União, a escritura de-;
finitiva da compra' de uma aguada de propriedade do Sr. Francisco
de Assis Pereira, situada em Lima Duarte, no Estado de Minas Ge• rais. pelo preço de reis 20:0003, destinada aos serviços da E.F.G.B.
(26.174-38) .
N. 4.336 - Ao Departamento de Aéronautica Civil - Esclare,
cendo que fica limnado ao trecho Curitiba-Fóz do Iguassú a permissão dada à "Pan America Airways, Inc.", para transportar, em carát,r especial, autoridades civis e militares, tendo em vista as razões
apresentadas em oficio n. 5.046, de 23 de novembro último, desse
Departamento. 27.019-38).

-• Ao mesmo - Encaminhando exposição de motivos, .
acompanhada do 1.1 . o.jelo sio derreto-lei. que solicita no Sr. -• Presi-

dente- da 'República a Concessão dá crédito especial de 20.000:0008,
-para-aeuisição • de 'duas dragas destinadas à abertura de barras de var4es portos da -costa brasileira. (27.882-38).
• Requeeimentos despachados:
Par; American. Airways, Inc., pedindo vistas do processo nume.
ra 11.U5-38. - Deferido. (Proc. 21.202-38).
Expediente do dia 12 de dezembro de 1938
Avisas:
Ao .Ministério da -Fazenda:
N. 4.347 - Solicitando pagamento da importância de Réis
30:6143500, à Companhia Nacional de -Construção Civis e Hidráulicas, proveniente de serviços prestados em proveito da D. S. B. F.
(28.066-38).
N. 4.348 - Solicitando pagamento da importância de 3865600,
à Aderbal Silva, proveniente- de serviços prestados em proveito da
D. S. B. F. (28.065-38).
-- Á Inspetoria Federal das Estradas:
N. 4.349 - Aprovando o projeto e orçamento, relativo à construção, em concreto armado, de uma passagem superior no trecho,
em construção, entre Palmeira dos Indios e Colégio, na estaca 54 x 3,
destinada a atender o tráfego da estrada de rodagem do Govêrno do
Estado de Alagóas atualmente interrompido em virtude da sonstrucão da via-férrea. (27.400-38).
N. 4.350 - Aprovando a instalação de um aparelho "Zerolit"
em Alagôr. Comprida, linha Norte, ramal de Limoeiro, tendo em vista
as informações constantes do ofício n. 1.024-8, de 17 de novembro
•
próximo findo, dessa Inspetoria. (26.631-38).
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Rel^ção das dividas a liquidar na forma do art i go 73 do Codigo de Contabilidade Publica, referente ao aviso n. 4.221 de 33 de novembit
.
de 1933 diri2,ida ao Ministério da Fazenda. (19.853 , 33).
Relação das dividas a liquidar na forma do artigo 78 do odigo de Contabilidade Publica, referente ao aviso n. 4. 22 de 3] de rovcmbro
de 1938 dirigido ao Presidente do Tribunal de Contas. (19.853/38).
Relação de dividas a liquidar na forma do artigo 78 do Codigo de Contabilidade Publica
o

o1.

Ano
a que se refere
a divida

Credores

o.

Importância

Inspetoria Federal de Obras Contra as Sécas
21.242-37

1

João Baptista da Silva

1922/3

1:1411600

1926
1925

1:9C81000
3501000

1930
1924
121

52:7131600
1:6911800
550000

1937
1937
1i37
1937
1937
1937
1937
1937
1937 •
1937

311200
1,21300
154$ AO
461500
333 700
3 31(300
11:2t118
274200
1(81200
39518012

1928
1923
1923

5:3181000
8501000
20:2651000

/928
1925
1924
1930
1928

Wa:720$000
1:5971954
134400
2:0901-30
50:9431100

Departamento dos Correios e Telégrafos
764-37
24.649-36

2
3

Diretoria de Aguas e Esgotos do Estado de Amazonas
J. Patricio & Companhia

irre

Departamento Nacional de Portos e Navegação
12.3i7-33
7.235-37
22.9,2-3n

4

5
6

João Pereira Lima
lntendencia Municipal do Rio Grande e outros
Esmerino Tolicano
•*
•• • • • ••••

e• • •

ftWill•••

Departamento de Aeroaautica Civil
12.433-3.1
13.563-38
11.423-38
11.521-38
7.885-33
11.42 ,38
12.984-38
12,788-38
Ii ,3j4-38
11.3:3-38

7
O

9
10
11

12
à3
34

35

16

Rede de Viação Paraná-Santa Catarina,
wereme.....~445*~~~~..
Companhia de Navegação Lloyd 8111811C1110 e • ••• o.. me e •••••••••••••• • • • • •••• **a ********** •
Societé Anonyme da alts do RIO de bueiro •.....•...eor~e~4 • *Gr* 4.5* *******
Companhia Paulista de Estradas de rup...., ............
...••••••••••• ***** •
Rede de Viação Paran1-Santa Catarina
Companhia de Carris, Lua • Força do Rio &jambeiro, Unhada... ***** .......
•••• ••••••••• ••••.• • • •
A mesma.
............... *
São PauloRailway
Company
',
.........
Companhia Mogiana de Estrada de Peio* ,,,,„,.............
Viação Ferres do Rio Orande do kg
91•~4~1~~1~44~~.~~, •
ip

...........m..•

........

g ..

RUI de YteOlo Ceceai*

23.343-36
22.921-33
' 6.954-33

17

Eivira Gonçalves de Matos
rombrwmpum...ii. **** ; *
Manoel Batista de Oliveira (MJ
Companhia Aliança da Bata.........••,..~~~•11-IMPNIMPIrr, •••••1~•-• • • •11 ***** .11 • •
Estrada de Ferro Outra dm Brasil'
I.
• * .. earsuere« ***** .......
Casa "Pratt” S/A
Tlie Rio de Janeiro City 1:aprovo/acata Company Lhatted-..........................
The São Paulo Gaz Company United .....

• 1329-33
295-37
I 22.848-35

22
21
23

Condor 011

23.731-34
2.606-38

24
2s

Assumpção & Cotap 1.1da. ,

.14.34i-36

22

S/A
Secretaria da Viação e Obras Polffleas de Governo da São Pateio

- • • •‘• • r¥-yr-rimii.-•-•.............

1928

2:205$000

inspetoria Federal das Estradas

^

..

•34.193-37
'11.353-37
21.243-37
21.251-37
31.25e-37

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

...

eflpmet~1,n •••••n *** 1! ***
1-lime cfc Companhia
9
26
• ... ..
•
Companhia Sul America Terrestre, Marido& é ACidentés
•
27
.
. ..
Esiádo de Minas (lerais
28
29 • •Serviço de Aguas, Esgotes, Luz • Tração e Prensada Algodão .(Estado
.. •
..... do ,Maranhão)
A mesma
30 --""'
..-rrerrrn*.r,....***.
•

1:246$000
333-100
707:2501385
3:9321700
540311300

1930 •
1929
1930
1930
1930

Estrada de Ferie ~MU do Brasil
1.269-38
24 02 -33
12.378-38

31
33

•-••• ••••••• ~e • • • ret,

loáo Rodrigues Gomes
Rède de Viação Sul Mineira
Gastão de Faria

*****

•

18:0001000
5:8041800
81:9721307
1.071:7891750

Total

t'

1930
1927
1930

•

Primeira Secção da Diretoria Geral de _Coniab,lidade, riu 23 de novembro

d.: 193)
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• • Relação de dividas a liquidar, na 18-rata do artigo 73 do Codigo de Contabilidade Pública

t a'- •

e
•:

-.-

8
$.
.1:44
o
'V

Ano
a que se refere
a divida

Credores

impottancia

Secretaria de Estado
2.452-37
4.159-33
1.733-3)
10.081-31
393-38
4.494-33

1
2
3
4
5

The Westera Telegraph Company, Limited
Cia. Estrada de Feno Vitoria a Minas.
Sociélé Anonyme du (jaz de Rio de Janeiro
Cia. de Navegação Lloyd Brasileiro
Casa Leandro Martins S. A
Cavalcanti Junqueira .& Cia

1935
1937
1935
1936
1937
1937

2391690
1:6631000
591900
14:8101500
2:8C01000
34:1001000

1936

14:6721300

1935

7315000

1936
1936
1936
1933
1934
1934
1934
1934
1933

299:2095295
1381303
15):606$930
9705300
564000
9521000
7:75u$000
5001000
400/00G

1937
1933

2:0001000
1:434300

Comissão de Estradas de Rodagem Federais
15.932-37

7

The Rio de Janeiro Tranway, Light and Power Co Ltd. e outros
Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas

14.732-33

a

Silveira & Alencar Ltda
Depattamento dos Correios e Telégrafos

17.227-37
11.441-33
7.333-38
10.799-37
23.141-3,
1.997-38
18.145-35
13.0q uz33
13.03)-33

9
10
41
12
13
14
45
16
17

Panair do Brasil S A.
Rede Mitteira de Viação
S. A. Air•France
Viação Aésea São Paulo S. A. (Vaspi.
Adelino Paz Vidal
Massucci, Petracco & Nicoli
Atlantic Retining Company ot Brasil
Dr. Delmiro Coimbra.
Dr. Delmiro Coimbra
Departamento Nacional de Portos e Navegação

10.739-33
'8.04-37

13
19

Antonio Pires Ferreira
The Rio de Janeiro Tranway Light and Power Co. Ltd
Departamento de Aeronautka Civff

12.701-38
18.263-37
10.134-36
2.203-37
11.423-38

20
21
22
23
24

Rède Mineira de Viação.
Sindicato Coador Ma
Sociedade de Finan.:lamento Tecnico R. I. O. S. Ltda
Alberto A daral & Companhia Ltda
estrada de Ferro Sorocabana

0900

1937
1935
1934
1935
1937

4:770)00
2:8121100
•2:294700

1934
1937

3691400
9301000

1931
1933

20:6011478
374:0081364

1933
1932
1936
1931
1934
19.1t
1935
1935
1934
1934
1938

24.1330
1:9121000
265200
4:3005000
4355300
3)5100
9k492$300
40:5165900
85(1$301)
• 1351600
551000

1935
1935
1935
1935

1:0921900
6,101000
4:7741800
23J:320$000

5:5935000

Me de Viação Cearense
12.149-31
13.663 .33

23
26

Búris Freres & Cia. Ltda
Dr. José Evang.tlista de Oliveira
Estrada de Ferro Central do Brasil

16.14 -37
14.151-33

27
28

Cavalcanti Junqueira & Companhia.
Companhia Brasileira de hletricidade Siemens Schukert S

...

Inspetoria Federal das Estradas
•

14.924-33
14.922-38
14.9.43-33
3.53.-33
10.8e0-33
12.72t -38
2.91.-37
8.5e5-3/
2.43)-37
15.6.3 4 -33
6.050-38

30
31
32
33
34
3
37
33
3)

Companhia Mogiana de Estradas de Ferro
Companhid Mecauica de São Pauto
Companhia Paulista de Estradas de Ferro
Dr. uctacilio Lopes
C. S. Coelho & Companhia
•
São Paulo Railway Company
Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro
Companhia Mogiana de E.tradas de Ferro
Salustiaao Filho (Dr.)
Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro
Antonio Teixeira da Rocha

tfe.....
O'

•

Estrada de Ferro Noroeste do Brasil
24.655-37
, 16. /83-36
, 3 1.2-37
10.936-33

40
41
42
43

1

Estrada de Ferro Serocabana
Prefeitura Municipal, de Miranda
Compaehia Paulista de Estradas de Ferro..
Estrada de Ferro Jorocaoana
Total

Secção da Dir:.tolia (je.al d Contabili.lad:, em 2;

4Pr

hovembro d 1933.

1:218:950E828
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'ATOS DO SR. WRETOlí:
Expediente do dia 9 dr dezembro de 1938
Ofícios:
6.058 — Ao D.N. de Portos e Navegação — Enviando ó orçain,aito i .eferente à aquisição e montagem de 10 vagões abertos,
(les: ii; olos ao porto de Santos. (26.371-38).
N 6.059 — À E.F. Maricá — Comunicando o despacho em refer'r;cia a uma serviço "ferry-boats", para o transporte de vagões
thr;sn Estrada de Niterói, a esta Capital. — Redija-se novamente u
ajuslc, tendo em vista o parecer do Sr. Consultor Jurídico (27.021,
12t4 .

6.(150 — A mesma — Comunicando o despacho referente a
salefiação de um crédito especial de 19:0728000, para construção
(.1-1 \ ala para lavagem e desinfecção de carros de transportes de tini.
mais. — Aguardo-se o próximo exercício, afim dr ser atendida 8;
dc , pesa à conta da verba orçamentária, (26.698-38).
N. 6.061 — Ao D. dos Correios e Telégrafos — Enviando o proce-sa n. 2(5.519-38, desta Secretaria, afim de ser cumprido o despacho de fls. 8. (26.519-38).
N. 6.062 — Ac mesmo — Comunicando a publicação da portaria
n. de 2 do coire.nte, no D.O., de 3, e declarando o despacho, em
reicracla ao ofício 211, de 17-11-938, da C.T. de Radio. — Autorizo. nos termos do parecer da C.T.R.F., o expediente. (26.518, de
1938..
N. 60.63 — Ao mesmo — Comunicando a publicação da portaria n. 548, de 21-11-938, no D.O., de 29-11-938, e enviando os doeu:1,0.n tos a provados. (23.090-38) .
N. 6.065 — À E.F. Central do Brasil Comunicando que as
passagens cuja aceitação por essa Estrada resolveu S. Ex. autorizar quando apresentadas pelo Sr. Inspetor Federal de O.C. as Sêcas, ou seu ;:xibstituto legal, engenheiro Francisco José da Costa Barros, compreendem passagens com direito a leitos, fretes de bagagem
e transporte de material. (23.046-38).
N. 6.C.66 — À 1. F. d Obras contra as Sêcas — Comunicando
que. esta Secretaria oficiou a E.F.C.B.. esclarecendo requisições de
'
passagens para essa inspetoria. (23.046-38).
Dia 10
N. 6.067 — À Associação Comercial, Industrial e Agrícola da
cidade de Rio Preto — Comunicando que essa cidade acha-se incluida na relação das que serão beneficiadas no próximo ano com
Construção de prédios próprios para o seu serviço postal-telegráfico.
(27.162-38).
N. 6.008 — À Inspetoria F. das Estradas — Comunicando que
este Ministério solicitou ao da Fazenda, providências no sentido da
distribuição à Tesouraria da E. F. Central do Rio Grande do Norte,
da importância de 1:59445700, por conta de um crédito especial aberto pelo decreto-lei número 410, de 5 de maio deste ano, para atender ao pagamento e que tem direito o contabilista da referida Estrada Luiz Odilon Amorim Garcia. (N. 27.111-38).
N. 6.069 — À Fazenda Nacional — Solicitando providência ,' no
sentido de ser restituido a Paulo Saldanha a caução de 15;0008000,
prest-ida em 15 apólices da Dívida Pública Federal, do valor nominal de 1:0005000 cada uma, como garantia de contrato com o mesmo
celebrado. em 27 dr: junho de 1931, para navegação dos rios Manicrré
e Guaporé, E. de Mato Grosso. (28.457-38).
Expediente do dia 12 de dezembro de 1938
Ofícios:
Á Despesa Pública:
6.079 — Comunicando que o D. A. C., trouxe ao conhecimento dtsta Diretoria, que os documentos da aplicação de adeantamento de 2:5005000. recebido no Tesouro em 13 de junho p. passado, pelo Chefe da Portaria da classe "G", Mário de Moura, daquele Depaitamento. foram remetidos a essa Diretoria em 17 de
outubro deste ano. (23.870-38).
— ;. Comissão Técnica de Rádio:
N. 6.080 — Remetendo o requerimento da Rádio Sociedade
Gaucha no qual pede autorização para alterar os seus estatutos na
parte relativa ao capital. (26.018-38).
.•
— A I. Federal das Estradas:
N. 6.081 — Comunicando que o T. de Contas resolveu, em
sÉriO elt, 29 de novembro último, ordenar o registro do crédito de
+ .000:00- $000, suplementar à sub-consignação n. 1, itêm 01, letra
g, cons • gnação n. I — Estradas de Ferro, da verba 5 — Obras, Melh ror: ,ntos e Equipamentos, do vigente orçamento deste Ministério. (28.020-38).
N. 6.082 — Comunicando o despacho referente ao ofício número 1.08R-S, de 30 . de novembro último, relativo a cessão de duzentos e oitenta ..:(hos usados. "Autorizo. Em 1-12-38." (27.672/
38).
N. 6.083 — Comunicando a publicação da portaria n. 560. de
29 de novembro dest ano, no D. O., de 5 deste mês (24.535-38).
— Ao Domínio da União:
N. 6.081 — Comunicando que em referência ao ofício MImero 1.118-DA, de 19 de_outubro último, o D. C. T., já providenciou sôbre a franquia telegráfica que, em objeto de serviço público,
essa Diretoria solicitou para os 'funcionários constantes do supra
citado oficio. (27.612-38).
N. 0.e85 — Remetendo uma cópia autêntica do termo de actordo
celebrado em 24 de maio de 1921, entre o Govêrno Federal e a Com-

Ue 1938

panhia Cessionária das Dócas do Pórto da Baia, aprovando a plantaç
de terrenos aterrados pela mesma. (27.487-38).
— Ao D. N. de Portos e Navegação:
N. 6.086 — Comunicando que em solução ao oficio n. 3.955,
de 28 de novembro último desse Departamento, o Sr. Ministro exarou,
o seguinte despacho: "Deferido. 1-12-38". (27.442-38).
— Á Associação dos Professores Primários de Minas Gerais:
N. 6.087 — Comunicando que, em referência à carta de 22 de
novembro último dessa Associação, relativa ao abatimento nas passagens adquiridas na E. F. C. 13. e 'Mie Mineira de Viação, somente os grupos de vinte e cinco pessoas têm direito ao abatimentd
de 50, Vo, mediante passes coletivos. (27.401-38).

Serviço do Pessoal
PORTARIA N. 596
O ministro de Estado dos Negócios da Viação e Obras Públicas,
em nome do Presidente da República, resolve:
Conceder ao condutor de malas da linha Jacobina a Riachão de
Jacobina, na Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos da Baia,
António Teixeira Soares, seis meses de licença, para tratamento de
saúde, a contar de 11 de maio do corrente ano, com 113 (um terço)
da diária, de acordo com o artigo 8°, n. III do decreto n. 14.663,
de .1 de fevereiro de 1'921.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1938. — Joaquim Bittencourt
de Sei, diretor do Pessoal, com delegação de poderes, em virtude da
portaria n. 431. de 9 de setembro de 1938. (25.232-38).
PORTARIA N. 597
O ministro -de Estado dos Negócios da Viação e Obras Públicas*
em nome do Presidente da República, resolve:
Conceder ao escriturário da classe "D" da Estrada de Ferro Noa
roeste do Brasil, Quadro VII do mesmo Ministério, Roberto de Mia
renda e Silva, um ano de licença, em prorrogação, para tratamento,
de saúde, a contar de 24 de dezembro do corrente ano, com o ordea
nado, de acordo com o artigo 19, § 2° do decreto n. 14.663, de 1
de fevereiro de 1'921, combinado com o artigo P, da lei n. 79, de
8 de julho de 1935.
Rio de Janeiro, em 12 de dezembro de 1938. — Joaquim Bittencourt de Sd, diretor do Pessoal, com delegação de poderes, em virtul
de da Portaria n. 431, de 9 ,de setembro de 1938. (26.120-38).
PORTARIA N. 598
O ministro de Estado dos Negócios da Viação e Obras Públicas,
em nome do Presidente da República, resolve:
Conceder ao guarda-chaves de 3' classe da Estrada de Ferrd
Central do Brasil, Juvenal Izidoro da Silva, um ano de licença. em
prorrogação, para tratamento de saúde, a contar de 6 de setembro
de 1938, com 213 (dois terços) da mensalidade, de acordo com o artigo 19, g a° do decreto n. 14.663, de i de fevereiro de 1921, combinado com o artigo 275, da lei n. 4.793, de 7 de janeiro de /924,
ficando o gozo dessa licença, no próximo exercício financeiro, condicionado à recondução do mensalista.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1938. — Jooquim Bittencourt
de Sá, diretor do Pessoal, com delegação de poderes, em virtude da
Portaria n. 431, de 9 de setembro de 1938. (24.227-38).
ATOS DO SR.

DIRETOR

Apostilas:
No decreto de 7 de março de 1938, expedido a Vladimir Emanuel
Matos Alvares Costa, que exerce, efetivamente, o cargo de Telegrafista da classe F, do quadro III do Ministério da Viação e Obras
Públicas, cargo esse anteriormente denominado Telegrafista de 54
Classe do Departamento das Correios e Telégrafos, para o qual fAra
admitido em 15 de fevereiro de 1'927, de acordo com o art. 1° in
fine, das Disposições Transitórias da lei n. 284, de 28 de outuhrO
de 1936.
Apostila:
O nome do funcionário a quem se refere o ti:e:sente decre'a é
"Wlademir Emmanuel de Matos Alvares Costa. e não como se acha
declarado no mesmo. — Joaquim Bittencourt de Sd, diretor do Pes.
soal, com delegação do poderes, em virtude da Portaria o. 393, de
22 de agosto de 1938. (Pr. 24.692-37).
No decreto de 7 de março de 1938, expedido a Mário de Araujd
Espindula, que exerce, efetivamente, o cargo de Telegrafista da cias-.
se V, do Quadro Hl do Ministério da Viação e ;Obras Públicas, cargo
esto anteriormente denominado Telegrafista de 5° casse do Depara
Lamento dos Correias e Telegrafos, para o qual fóra admitido (nal
15 de janeiro de 1925, de acordo com o art. 1°, in fine, das Dispdai
sições Transitórias da lei n. 281, de 28 de outubro de 1936.
Apoãtila:
O nome do funcionário a quem se refere o presente decreto
Mário de Araujo Espindola e não Mário de Araujo Espindula com4
se acha declarado no mesmo. — Joaquim Bittencourt de Sd,
ter do Pessoal. com delegação de poderes, em virtude da Portari4
n. 393, de 22 de agosto de 1'938. (Pr. R4.692-37à
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r----N. 6.088 — A' E. F. Noreeste do Brasil — Pedindo esclareciAptetila de 13 de eezembro de •1938:
mentos sohre a aposentader:a dos empregados desea repartição Anl•No deereto de 30 de setembro de 1938 que aposentou Irene Can- tenio Leque e Luiz Leque, que, acometidos do -mal de Haesein",
' dida dos Reis, no cargo da classe "E", da carreira de Escrituráro. foram benefeeados pelo decreto legislativo n. 5.565. de 1928. afim
do quadro IV do Maistério da Viação e Obras Públicas, no; termos de que possa examinar o caso do eseriturário apo sentado, desse Esdo artigo 156. alínea d, da Constituição Federal.
trada Teodoro Seschini. que requer concessão de senrementes integrais, por achar-se aeoinetide do mesmo mal. (24.607-38).
Apostila:
d,
N. 6.089 — A' mesma — Remetendo cópia do derreto que apo"A funcionária a quem se refere o presente decreto foi aposen
/i n
sentou Felipe Manuel da Silva. (24.961-38).
no
cargo
da
classe
"F",
da
carreira
de
Escriturário
do
quatada
N. 6.090 — A' mesma — Comunicando que o Sr. mieistro
dro IV do Ministério da Viação e Obras Públicas, e não como está
aprovou a proposta de dispensa de Apolinário Ribeiro, pertencente
no mesmo declarado.
ao-quadro de extranumerários-mensalistas dessa Estrada. (27.088
Rio de Janeiro, 15 de dez6mbro de 1938. — Joaquim Bittencourt de
1938).
de
$á.
•
N. 6.091 — Ao D. dos Correio; e Telégrafos — Remetendo cóExpediente do dia 10 de dezembro de 1938
pia do decreto que aposentou Sílvio Pessoa. (26.5e8-38).
N. 6.092 — A' Despesa Pública — Remetendo cópia do requeOfícios:
rimento em que Edgard Autran Dourado, aposentado no cargo da
N. 6.070 — Á 1. 1 Circunscrição de Recrutamento Militar — Co- classe "N",- da carreira de Engenheiro (I. F. O. C. S.) do quar enunicando que Orlando de Oliveira Gõeldner, por decreto de 6 de dro I, deste Ministério, solicita a expedição de seu título de inati.
getembro último, foi nomeado interinamente, para o cargo da classe vidade. (26.151-38).
el." da carreira de engenheiro (D. N. P. N. e D. S. B. 1?.), do quaN. 6.093 — Ao D. dos Correios e Telégrafos — Comunicando
dro I deste Ministério, tendo tomado posse em 3 do corrente mês; e,
que o Sr. ministro deferiu o ped:do do dispensa de Enio Dill da
enviando elementos relativos ao nomeado. 17:509-38j.
N. 6.071 — Ao D. N. de Portos e Navegação — Enviando cinco Cruz, do lugar de mensageiro ajudante de 3' classe da D. R. de
documentos pertencentes a Orlando de Oliveira Geteciner, para se- Santa Maria, (24.903-38.
margo Barro; foi exonerado do cargo de tesoureiro padrão "G" da
em entregues ao interessado. (17.509-38).
N. 6.094 — Ao mesmo — Comunicando que Benedito do CaN. 6.072 — Á P Circunscrição de Recrutamento Militar — En- D. R. de São Paulo, por decreto de i2 de novembro último. (26.166
yiando elementos relativos ao Sr. Armando Djalma Carneiro de Albu- de 1938).
•
querque, que tomou posse, em 3 do corrente mês, no cargo da classe
N. 6.095 — Ao Ministério da Fazenda — Comunicando que por
eF" da carreira de prático de engenharia (D.N.P.el.. D.A.C. e D.
S.B. F.), do quadro 1, deste Ministério, para o qual foi perneado in- decreto n. 19.602, de 19. de janeiro de 1931, no contrato celebrado
com o E. de Minas Gerais para arrendamento da Rede Mineira de
eerinamente, por decreto de 22 de outubro último. (2.988-38).
Viação, não consta absolutamente a obrigação da mesma Rede, conN. 6.073 — Ao D. N. de Portos e Navegação — Comunicando ceder franquia telegráfica aos coletores federais. (27.502-38).
•
'que tomaram posse em 3 do corrente mês, os Srs. Armando Djaima
N. 4.096 — Ao D. doe Correios e Telégrafos — Restituindo o
Carneiro de Albuquerque e Américo Esteves da Rocha, nos cargos da oficio
em que esse Departamento propunha a aposentadoria de José
'geasse "F" da carreira de prático de engenharia D. N. P. N., D. A. Raimundo Pimenta Mourão, no cargo da classe "E", da carreira Tee D. S. B. F.), do quadro I deste Ministeeio, para es quais foram
nomeados interinamente, por decreto de 22 de outubro último. En- legrafista, do quadro III deste Ministério. (27.578-38) .
lviando, tambem, seis documentos pertencentes a Armando Djalma
PROTOCOLO GERAL
Parneiro de Albuquerque e o decreto de nomeação de Américo Esteeme da Rocha. (23.988-38).
errimeeções
N. 8.074 — Ao Departamento Administrativo do Serviço Pdt'
Por terem 'safeio com incorreções:
, Mico — Enviando exposição de motivos em que esee Ministério eubMele 11 consideração do Sr. Presidente- da Repúbline o trabalho de
No aviso n. 4.320 publicado no Didrio Oficial de 12 - 12 - 38, à
i revisão anual da tabela de pessoal extrenumererio mentis:Leu( reces- página 25.060 onde se lê, em setembro o outro de 1930 leia-se: em
,sário aos serviços e o. _ D. A. C. ao *próximo exercício de 1939., setembro e outubro de e930.
1121.4.4521-3.8Lu.-.
No ofício n. 6.045 publicado no mesmo Diário Oficial e na
PROTOCOLO GERAI;
mesma pagina, onde se lê de 18 de dezembro próximo findo, leia-e:
de 18 de novembro próximo findo.
RETIFICAÇÕES
Ni( 'exposição de motivos publicada no "D. O." de 10 de dezena.

'bre de 1938, à página n. 24.966, onde se lê, Rio de Janeiro, 2 de de-

lembro de 1038, leia-se: Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1938.
No mesmo D. O." mesma página, no aviso n. 4.302, onde se
NI, Industrial, leia-se: Indústrias.
No mesmo "D. O" mesma página, no ofício n. 4.311, onde se
100.
) 3A, 740 xm 100, le/a-se: 740
No mesmo "D. O" mesma página, no aviso n. 4.312, onde se
, lê, 48 x 870, leia-se 48,870, e onde se lê, 0.76, leis-se 0,76.
No mesmo . "D. O." à página n. 24.967, no ofício dirigido a
I. F. E., onde se lã n. 6.044, leia-se: n. 6.004.
• No mesmo "D. O.", mesma página, no oficio circular, dirigido
à todas as repartições subordinadas, onde se lê, n. 6,007, leia-se:
4.008.
Oficio do dia 8 de dezembro de 1938, n. 6.007 — Ao Departa..
,•Mento Administrativo do Serviço Público — Enviando exposição de
motivos referente a revisão da tabela de pessoal extranumerário
mensalieta necessário aos serviços da Secretaria de Estado em 1939.
Expediente de te de dezembro de 1938
Ofícios:
N. 6.076 — A' Despesa Pública — Enviando o processo relativo à habilitação ao montepio de Maria Paula de Lemos e Remetia
Cardoso de Lemos. (26.799-38).
N. 6.077 — A' mesma — Remetendo o requerimento em que
_ Domingos Sousa Santiago, desempenhando atualmente as funções de
auxiliar de e" classe (extranumerário-mensalista) da I. F. E., pede
a essa Diretoria restituição da mportancia de 2523, a que tem direito. (26.998-38).
N. 6.078 — Ao D. dos Correios e Telégrafos — Comunicando
•
o despacho relativo à concessão de licença ou aposentadoria a Deo, nula Romana Bittencourt. — Submeta-se a requerente à inspeeão de
•eatede para fins de aposentadoria, aplicando-se, em consequência da
inspeção, o critério firmado no ofício n. 598 de 7 de fevereiro- de
1 .4938, até cie ,. se pesa verificar a sua aposentadoria, já reconheci.da r(1-1:0
pe:1-) d 'ereto-ri n. 288, de 23 de fevereiro de

Departamento dos Correios e Telégrafos
EXPEDIENTE DO SR. DIRIFFOR GERAL

Dia 12 de dezembro de 1938
Declarando em apostila de 5 do corrente mês, na portaria número 1.354, de 14 de novembro último, que a admissão constante
da referida portaria é feita nos termos do art. 27 do decreto-lei 240,
de 4 de fevereiro do corrente ano.
Designando para substituir o diretor regional do Rio Grande do
Sul, em seus impedimentos eventuais, o oficial administrativo da
classe "H", da mesma Diretoria Regional — Henrique Trindade, que
está exercendo as funções de chefe do tráfego postal da citada repartição. (Portaria 1.451191i2138) .
Retificando a portaria n. 1.391, de 28 de novenlbro último, ree
!crente à transferência do telegrafista da clesse "G" — Sílvio Mamede de Souza da Diretoria Regional do Estado do Rio de Janeiro
para a de Diamantina, determinando que o mesmo funcionário passe
• a ter exercício na Diretoria Regional do Distrito Federal. (Portaria
1.452119112138).
Autorizando a abertura de um posto telefónico em São Miguel,
sede do 6° trenho da 6' secção de linhas da Diretoria Regional do Maranhão. (Portaria 1.45319112138).
Admitindo para os serviços de polimento dos assoalhes das salas
deste Gabinete, em número de oito (8), o cidadão — elalentim Maciel
— ao qual é arbitrada a diária de 12$000 (doze mil reis) por aia de
trabalho efetivo, até 31 de dezembro deste ano. A despesea cerrará
pela Verba 1 4 do orçamento do Ministério da Viação e Obras Públicas,
II — Pessoal Extranumerário", sub-consignação n. 43 — "Pessoal
extranumerário, etc.", nade à disposição da Diretoria Geral destinada
a Tarefeiros". (Pt
•.a 1. l'i81r12138).
Tornando sem efeito a trae-rerencia do li•l, ee .afita da classe "I"
Francisco Pimenta t!,.,? Medeiros Paz da Diretoria !teg mal da Paraíba
para a do Maranhão, eonstawle da portaria n. 1.187, de 29 de .-zieinbro último. (Polearia i.tee 1o:i2 38)

•
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Louvando o escriturário da classe "G" da Diretoria Regional do
Distrito Federal — Antonio Bezerra Barbosa — pela dedicação, competência e acentuado espirito de economia com que exerceu as funções
de diretor regional dos Correios e Telégrafos no Amazonas e Acre,
conseguindo, apezar das dificuldades de toda ordem, manter os serviços normalizados. (Portaria 1.4601101108).
Transferindo, da Diretoria Regional- do Pessoal para a Diretoria
Técnica de Telégrafos, a escriturária da classe "E" desta Diretoria
Geral — Célia Pinheiro Silvares. (Portaria 1.461110112138).
Designando para constituirem a banca examinadora dos exames
para rádio-telegrafistas de 1' e 2' classes, conforme determina a portaria n. 734, de 5 de junho de 1935, os seguintes funcionários: Presidente: o engenheiro da classe "L" — João Pinto Pessôa; — Português e inglês: o telegrafista da classe "H" Milton Freire Coelho; Caligrafia, Regulamento e Taxação: o telegrafista da classe "G" — Lauro José Ferreira; — Aritmética, técnica a transmissão: o telegrafista
da classe "G" — Alberto de Abreu Chagas; — Geografia e Recepção:
o telegrafista da classe "H" — Gessner Pompilio Pompeu de Barros;
secretário — o telegrafista da classe "G" — Ceder Peixoto Moreira.
1(Portaria 1.462112112138) .
Requerimentos despachados:
'
Frederico Alves de Oliveira, oficial administrativo da classe "K",
da Diretoria Regional de São Paulo, pedindo licença.— "Indeferido".
,(31.838137).
Joaquim Duarte de Oliveira Junior, escriturário da classe "G" da
Diretoria Regional de São Paulo, pedindo justificação de faltas.—
"Indeferido". (27.271138).
Maria Magalhães Coutinho, agente de Morenos, na Diretoria Regional de Pernambuco, pglindo licença.— "Indeferido". (69.299138).
Corina Carneiro de Almeida Brandão, praticante de 1', da Diretoria Regional do Espirito Santo, pedindo seis meses de licença para
tratamento de saúde, com vencimentos.— "Indeferido". (13.936138).
Higino Lopes, trabalhador de 3' classe da Diretoria Regional do
Mhranhão, solicitando três meses de licença para tratamento de saúde,
a partir de 16 de julho de 1935.— "Indeferido". (44.613135)'
Reinaldo Serra, telegrafista adjunto de 3' classe da Dirdoria Regional da Baía, pedindo seis meses de licença, de acordo com o decreto
n. 42, de 1514,35.— "Aguarde oportunidade". (55.614138).
Paulo Ferreira da Silva, praticante de 1' classe, mensalista da
Diretoria Regional de Minas Gerais, pedindo três meses de licença,
para tratamento de saúde, a 'partir de 15 de março último e, 'seja mandado a inspeção de saúde.— "Indeferido à vista do laudo médico".
09.793138).
!
Licenças concedidas:
Ana Saragosa Ferreira, telegrafista da classe "F" do quadro III
do Ministério da Viação e Obras Públicas, classificada na Diretoria
Regional de Campo Grande, um mês e 13 dias, com ordenado, para tratamento de saúde. a partir de 10 de agosto último. (50.407138).
Joaquim dos Santos Botelho, telegrafista da classe "H" do Quadro
III do Ministério da Viação, cinco meses e 29 dias, com ordenado,
para tratamulto de saúde, a partir de 10 de outubro de 1987, da DP.
SP. (50.909138).
Maria Caldas Falcão, tesoureira de Bezerros, na Diretoria Regional de Pernambuco, um mês, em prorrigação, com 213 da gratificação,
para tratamento de saúde, a partir de 31 de janeiro último. (21.088,
de 1938).
Maria Caldas Falcão, tesoureira de Bezerros, na Diretoria Regional do Pernambuco, seis meses, com a gratificação integral, nos ter-.
mos do art. 1° parágrafo único, do decreto n. 42, de 1514135, para
tratamento de saúde, a partir de i° de março último. (21.086138).
José de Souza Mendes; carteiro da classe "D", da Diretoria Regional do Distrito Federal, três meses, com ordenado, para tratamento de
saúde, a partir de 10 de maio último. 145.023138).
Durval Adalberto Alves, çarteiro da classe "F", da Diretoria Regional do Distrito Federal, seis meses, com vencimentos, nos termos
do art.. 1•, parágrafo único, do decreto n. 42, de 1514135, para trataznento de saúde, a partir de 10 de agosto último. (65.735138).
Domingos Pereira da Cunha, agente postal telefônico de e classe,
Castas Altas do Mato Dentro, na Diretoria Regional de Minas Gerais,
um ano, nos termos do art. I', parágrafo único, do decreto n. 42. de
1514135, para tratamento de saúde, com a gratificação integral, com
gl Prazo de 30 dias para ser iniciada. (29.204138)..
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EXPEDIENTE Da 511. DIRETOR. cr.nai

Dia 13 de dezembro de 1938

PORTARIA .N. 1.448
Usando das atribuições que lhe confere o art. 23, na alínea re
do decreto n. 20.859, de 26 de dezembro de 1931:
Resolve baixar as seguintes instruções para a realização da
exames de aparelhos rápidos "Baudot" e. de "Morse", nas Diretorias&
Regionais:
I — Haverá, uma vez por ano, nas Diretorias Regionais do Pari
Ceará, Pernambuco, Baía, São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizontes
exames dos aparelhos rápidos Baudot e de Morse.
II — Esses exames só poderão ser prestados pelo possoal
Departamento, quer i'.itulado, quer extranumerário.
III — Durante os meses de novembro e dezembro de cada and.'
ficam abertas, nas referidas Diretorias Regionais, as inscrições Para
esses exames, e durante o mês de janeiro será feito todo o expediente&
complementar para a realização dos mesmos, determinação da épocg
das provas e processo de transporte dos candidatos. .
IV — Os exames se realizarão nos meses de fevereiro e marççj
e serão previamente marcados, de modo que possam ser sucessiva-s
mente assistidos pelos representantes da Escola de Aperfeiçoamentos
referidos no art. XI destas instruções.
V — A autorização para esses exames, em cada uma das citadail
Diretorias, dependerá, entretanto, do número de candidatos Ines,
critos.
VI — Os requerimentos dos interessados deverão ser dirigidos;
aos diretores regionais nas sedes onde se realizarão os exames e densa
tro do prazo das inscrições (novembro e dezembro).
VII — Os requerimentos dos concorrentes que se achem ent
exercício em Diretorias não autorizadas a tais exames, serão, sen:1
demora, encaminhados pelas Diretorias Regionais à sede mais pró
-ximadeusDrto izadequprmtsfácil
acesso aos interessados.
VIII — Encerradas as inscrições, os diretores regionais das Direi
terias autorizadas comunicarão ao D. E. A. o número de candidatos&
inscritos para cada exame.
IX — Entre os diretores regionais das Diretorias autorizadas 4
o D. E. A. serão, então, concertadas todas as providências necessal*
•
rias à realização desses exames.
X — Aos candidatos será dada passagem para seu transpor14 I
pessoal, afim de comparecerem às sedes dos exames, devendo regre**
sar imediatamente após a realização destes.
XI — Serão designados pelo diretor geral, por proposta do Dy( !
E. A., em época própria, dois funcionários da Escola de Aperfeiçoa.,
mento ou dois membros do se.0 corpo docente, um para o Norte 4
outro para o Sul, que terão 'a incumbência especial de fiscalizar Mi
exames .
XII — Cada banca examinadora será composta de ires membrolis
pelo menos, designados por proposta do diretor regional ao D. E. A.1
devendo um deles ter a função de presidente, tendo-se em vista euli
a escolha dos examinadores devo recair sobre funcionários espoeis*
lixados nas matérias a examinar. O D. E. A, submeterá tais propoess
4
tas à aprovação dc diretor geral.
XIII — Na banca examinadora o representante da E. A. podei*
ter função de examinador ou de presidente,. mediante proposta ao
D. E A. ao diretor geral.
XIV — Serão abonadas aos fiscais diárias arbitradas pelo diretoli
geral.
XV — O representante da Escola de Aperfeiçoamento para 4,

Norte fiscalizará todos os exames do Norte, realizados no mesmo pe.;
?iodo, e o do Sul, todos os que Be realizarem em igual período, sa9
Sul do pais.
XVI — Os periodos dos exames poderão ser alterados se foreitia
em casos especiais, autorizadas outras diretorias regionals.a reali*
sarem tais exames, ou de acordo com o número de candidatos ioga .
l•
°ritos.
XVII — Os exames constarão de provas escritas, orais e práticak
de acordo com os programas que seguem.
Programa para o exame de aparelhos Morse
ti •
XVIII — Para o exame de aparelhos Morse é o seguinte o prOa¡
grama a ser observado:
a) Prova de transmissão de um telegrama em linguagem seee'
secreta, contendo letras, algarismos e sinais que perfaçam o total MI
DIRETORIA DO PESSOAL
48 palavras de cinco caracteres;
b) prova de transmissão de um texto em linguagem clara, coilion
Requerimentos despachados:
60 palavras de cinco caracteres;
Moacir Pinto Cardoso, carteiro da classe "B" de Ribeirão ;reto, tendo
c) prova de recepção auditiva de um telegrama em linguagenil i
pedindo sua transferência para a DR de São Paulo.— "Dirija-se ao ~ red. contende letras, algarismos a sinais que perfaçam o total dij)
D. A. S. P., querendo, e por intermédio da DR a que pertsnce",. 48 palavras de cinco caracteres;
'(44.556138).
d) prova de recepção auditiva de um texto em linguagem clarciprl
Unira Neiva de Morais, escriturária da classe "E" da Diretoria contendo 60 palavras de cinco caracteres;
Regional do Pará, pedindo licença.— "Requisite-se inspeção de saúe) prova de recepção em fita, de um telegrama em linguagen$1
de". (66.664138).
secreta, contendo láras, algarismos e sinais, que perfaçam o total d414
José Clementino Ribeiro dos Santos, escriturário da classe "D", da 48 palavras de cinco caracters;
:(
Diretoria Regional, da Paraíba, pedindo licença.— "Requisite-se insf) prova de recepção em fita, de um texto em linguagem e!ari
peção de saúde". (57.675138).
contendo 80 palavras de cinco caracteres;
Dagmar Augusta de Morais, escriturária da classe "E" da Dire.
g) prova escrita e oral versada sobre -assuntos (1P cada uni do0
toda Geral, pedindo licença.— "Requisite-se inspeção de saúde. seguintes pontos de noções de eletricidade e conh yr:Inruito de apa-s
_(69.206137).
relho Morre:
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XIX — As velocidades minimts de transmissão, receção audiPonto:
tiva e receção por meio de fita, admissíveis como boas são a de 80 caa) Feririas do energia, transformações da energi.
por minuto para os telegramas em linguagem secreta e a de
eleirização; influència; condenando e :ondea- rateres
b) Foim,18
100 carateres por minuto para os telegramas em linguagem clara, de!Mores;
r
vendo ser contados como dois carateres os algarismos e sinais.
c) condutores e maus condutores de eletricidade, resistência e
XX — Deverá ser organizado um telegrama distinto para cada
pondutAncia e.:p('citicas;
uma
das provas a que se referem as letras a e f, inclusivo °sias, do
d) potencial elétrico, diferença do potenciais, descarga elétrica, n. XVIII.
corrente elarica;
XXI — Para as provas de receção auditiva que, tanto quanto pose) generalidades sobre as fontes de corrente elétrica constante. sível, deverão ser coletivas, as transmissões serão feitas através de
fone ou sounder.
2.° Ponto:
Programa para o exame de aparelho Baudot
a) lei do Ohm e corolários de Kirchoff;
h) grandezas elétricas usuais (força eletro-motriz, resistênXXII
—
Para o exame de habilitação em aparelhos rápidos Baudot
eia, intensidade do corrente, quantidade de eletricidade, potência, ca- é o seguinte o programa a ser observado:
pacidade eletrostática) o suas respectivas unidades práticas intera) prova de transmissão do um telegrama em linguagem secreta,
nacionais;
contendo letras, algarismos e sinais que perfaçam o total de 540 comc) pilaa Weiss, pilha Leclanché, pilhas secas; seus elementos binações do código
Baudot, divididas em 90 grupos de 6 combinaquímicos, suas características elétricas e modo de utiliza-las e coa- ções, incluidas em de
cada grupo a separação entre éste e o grupo se-

eervá-las;

guinte;

b) mova de transmissão de um telegrama em linguagem clara
d) acumuladores de chumbo e acumuladores Edison: seus elementos químicos, suas características elétricas e modo de utiliza- contendo 540 combinações do código de Baudot, inclusive as combinações de separação entro palavras;
i% e conservá-los;
c) provas escrita e oral versando sobre assunto de cada um dos
e) grupamento dos condutores, associação do geradores de energia elétrica; determinação do número de elementos de uma bateria. pontos constantes da letra a do n. XVIII, exclusive o 50 ponto que,

3.° Ponto:
a) generalidades sobre magnetismo e eletro-magnetismo;
b) eletro-iman neutro e polarizado;

c) indução; auto indução; coeficente de auto 'Mugi° e sua

para estas provas, terá a seguinte composição:
50 Ponto:
a) distribuidor; Oco-motor elétrico; regulador; vibrador; motor
fônico;
b) ceies de cortes de corrigida e de corretora; itinerário das
~Tentes emitidas pelo retais;
e) correção; eletro-corretor; mecanismo corretor;
d) tradutor; freio elétrico: manipulador e engate mecnico; ele-

;saldado prática;
d) para-ráios, para-ráios preservadores e fusíveis;
e) chapa de terra; instalação e conservação.
40 Ponto:
tro-motor Grunenwald; manipulador Orunenwaio;
e) relata; funcionamento e regulagem; acidentes no Baudot;
a) comutadores à comutações;
b) galvanometros, amperimetros e voltímetro.;
c) reconhecimento e remoção de defeitos nas estações; .
d) reconhecimento e localização de defeitos nas link% teled
Provas escrita e oral sobre assuntos de cada um dos pontos
d)
gráficas;
e) duplexação diferencial e pela ponte de Whetstone; noções
'obre equilfbrio das linhas duplexadas.

constantes da letra /t do a. XVIII.

xxm — As provas de transmissão serão feitas com o eixo do distribuidor girando a 180 -.•otações por minuto e cada uma delas devera
durar 3 minutos, sendo considerado inhabilitado . candidato que cometer mais de quatro (4) erros.
a)
b)
XXIV — Para a determinação dos assuntos sobre que devem ser
c)
formuladas as questões :eira as provas escritas a que se referem as
d)
letras g e ft. do n. XVIII e c e d, do n. XXII, o presidente da banca
e)
examinadora inscreverá em cinco cédulas as letras a e e. uma letra em
cada cédula, e fará que um dos exaoainanlos tire una destas cédulas,
por sorte.
k) — Provas escrita e oral sobre assuntos de oada um das ie.
XXV — Sorteada a letra, far-se-á uma questão sobre cada una
guantes pontos de prática de tráfego telegráfico;
doe cinco pontos em que está distribuida a matéria de cada especialidade, referindo-se cada questão a assunto compreendido, no ponto g
•
1.0 Ponto:
que se referi: a questão, sob a letra sorteada.
a) sigilo da correspondência; eondigões de apresentação dei te-,
XXVI — Para as provas orais, o presidente da banca examinaincarnas;
dera preparará, tatues grupos de cinco cédulas, semelhantes às de
b) classificação dos telegramas;
que trata o n. XXIV , quantas vezes houver cinco examinandos e inala
c) redação do preâmbulo dos telegramas; indicação de via e seguir; um grupo para o numero
restante de examinandos inferior a cinco.
d) redação do endereço; Indicações de serviço taxadas;
Lançadas tais cédulas na urna, cada examinando tinirá uma por
e) redação do texto; telegramas em linguagem tilara e tateara- sorte e será arguido, durante quinze minutos, sobra assuntos comIa em linguagem secreta.
prendidos nos cinco pontos do programma da especialidade, dob a
•
letra que tiver tirado.
2.• Ponto:
•
XXVII — Cada examinando de prova oral poderá refletir durante
assinatura
para
use
‘10
assinatura;
legalização
da
assinatura;
a)
quinze minutos, antes de ser arguido sobre os assuntos que lhe houtelégrafo;
verem cabido, permanecendo junto à mesa da comissão examinadora,
b) avisos de serviço taxados; telegramas e avisoe de serviço;
neste intervalo de tempo, depois de sorteado o ponto, mas •n5g poc) contagem de pa avras;
dendo, então, consultar, de qualquer modo, livros ou pessoas
d) orcem de prioridade na transmissão doe telegramas;
51 Ponto:
•
aparelho Morse simples e em extremo;
aparelho Morse intermediário:
retais;
sounder;
inetaiaçOes transistores em circuito de trafego em MOINO.

e) recibos do taxação; suspensão de transmissão ou de adrega.

Rio de Janeiro, 9 de novembro de 1938. — Capitão Mario José de

Paria Lemos.

° Ponto:
•
Requerimentos despachados:
:4"
telegramas oficiais;
telegramas estaduais;
Odete ,Pires dos Santos, auxiliar do tráfego de quarta classe, da
telegramas particulares ordinários e urgentes;
Diretoria Regional do Pará, pedindo seis meses de licença para tratelegrama com resposta paga; vale de resposta;
tamento de saúde. — 'Indeferido. (62.831-38.)
telegramas multiploa.
Maria de Lourdes Ribeiro Jobirn, auxiliar do tráfego de quarta
classe, da Diretoria Regional de Botucatil, pedindo justificação das
4.0 Ponto:
Saltas referentes ao período de 26 de fevereiro e 24 de abril, e de 16
a) telegramas de imprensa;
(23.068-38.)
de maio a 1 de junho do corrente ano. ,— Deferld
b) telegramas cotejados; cotejo "ex-offieio",
Judite MoOra Calazans, agente, interina, com funções fle tescuc) telegramas com pedido de acusação de rocei) !Mente; aviso e reiro tia agência de Paraibuna, na Diretoria Regional do São Paulo,
oektrega;
pedindo licença. — Indeferido. (30.857-38.)
José Clovis Passos Guimarães, carteiro da classe "B", da Diretod) telegramas exteriorest
ria Regional de São Paulo, pedindo licença. — Indeferido. (43.127,
e) cartas telegráficas.
de 1938.)
5. 0 Ponto;
Aldano Cesar de Oliveira, condutor de malas de Mc Claro a Barretos, na Diretoria Regional de São Paulo, pedindo licença. — Init) telegramas preteridos;
b) radiotelegramas;
deferido. (17.791-38.)
c) telegramas CDE; telegramas cifrados;
Judite Moura Calazans, agente, interina, com funções de tesoud) ampliações, retificações;
keiro da agência de Paraibuna, na Diretoria Regional de São Paulo,
e) entrega do telegrama no destino.
pedindo licença. — Indeferido. (30.857-38 . )
a)
b)
c)
d)
e)
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Lica-.eas concedidas:
Francisco Gervásio da Cunha Pernet, chefe dos Serviços Económicos, da Diretoria Regional de Pernambuco, seis meses, com venctinentotl , nos termos do artigo 1, parágrafo único, do decreto núriem 42, de 15 de abril de 1935, para tratamento de saúde, com O
prazo de 30 dias para ser iniciada. (69.304-38.)
r.tela da Nálirega Neiva, escriturária da classe "E", da Diretoria
Ile,Q-mnal do Distrito Federal, dois meses, com ordenado, para tratamento de saúde, a partir de ii de setembro último. (68.825-n.)
Ana da Silva Nogueira, agente de Riacho da Guia, lia Diretoria
Regional da Baía, seis meses, com a gratificação integral, nos lermos
do artigo 1°, parágrafo único, do decreto n. 42, de 15 de abril de
1935, para tratamento de saúde, com o prazo de 30 dias para ser iniciada. (26.806-38.)
Raul do Sousa, servente da classe "D", da Diretoria Regional
do Distrito Federal, 16 dias, com ordenado, para tratamento de saúde,
c partir de 26 de juhlo último. (62.522/38.)
Humberto Atias Correia, carteiro da classe "E", da Diretoria Regional do Distrito Federal, 2 meses, com vencimentos, nos termos do
art. 1.0. parágrafo único do decreto n. 42, de 15 de abril do 1935,
para tratamento de saúde, a partir de 14 de março último. (44.784
do 1938).
Osvaldo Molinos, carteiro da classe "D" da Diretoria Regional do
Rio (irando do Sul, 6 meses, com vencimentos,
' nos termos do art. 1.0,
parágrafo único do decreto n. 42, de 15 do abril de 1935, para tratamento do saúde, com o prazo do 30 dias para ser iniciada. (37.112
do 1938.)
José Luiz Ribeiro Samieo, escriturário da classe "D" da Diretoria Regional do Alagoas, um més e 7 dias, em prorrogação, com ordennda, para tratamento de saúde, a partir de 10 de setembro Último.
(611.996/38.)
Diniz Nazareth, escriturário da classe "E", da Diretoria Geral,
6 meses, com vencimentos, nos termos do art. 1°, parágrafo único,
do decreto n. 42. de 15 do abril do 1935, para tratamento de saúde, a
partir de 3 de agosto último. (46.845/38.)
Melehior Coimbra Júnior, telegrafista da classe "G", da Diretoria
Reeional do Minas Gerais, 3 meses, com ordenado, para tratamento
Jo
a partir do 23 do junho último. (38.885/38.)
Melchior Coimbra Júnior, telegrafista da classe "G", da Diretoria
Peizional de Minas Gerais, 3 meses, em prorrogação. para tratamento
de
a partir de 23 de setembro último. (38.885/38.)
Alzerino Brasil Correia. auxiliar do tráfego de 3 a classe, mensalista ila Diretoria Regional do Amazonas e Acre, dois meses, com 2/3
lia mensalidade, para tratamento de saúde, a partir de 11 de Junho
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Departamento de Aeronáutica Civi'
PORTARIA N.

200

O diretor do Departamento de Aeronáutica Civi l, naando da 'dele";
gação de poderes que lhe foi conferida pelo aviso n. 1.822, de 10 dej
junho de 1935, do ministro da Viação e Obras Públicas:
Atendendo ao que requereu o Sindicato Condor Ltda., concessio-i
nário dos serviços de navegação aérea a que se referem os decretos
ns. 18.075, de 20 de janeiro de 1928 e 19.331, de 29 de agosto de
1930; e de acórdo com o art. 59. do decreto n. 20.911 de 6 de janeiro
de 1932, combinado com o art. 68, letra "e", do Regulamento para
os Serviços Civis de Navegação Aérea, aprovado pelo decreto número
18.983, de 2 de julho de 1925,
Resolve aprovar, para substituir as que se acham c rn Nigor, ad
bases para aplicaciu das tarifas de encomendas, cargas e valores, d0
Sindicato Sondor Ltda., que com esta baixam assinadas pelo chefe clik
Divisão do Tráfego deste Departamento.
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1938. — T. Furtado Reis, diretor.
BASES PARA APLICAÇÃO DE TARIFAS A QUE SE REMIS A PORTARIA N.
DESTA DATA

200,

SINDICATO CONDOR LIMITADA
Bases para aplicaçdo de tarifas de encomendas, cargas e valores

1. Meio (54) quilo ou fração ou 5.000 °altímetros cúblicos
fração. Dimensões máximas: 50 x 50 x 100 cm. Peso máximo: Vinte
(20) quilos. O transporte de volumes de peso ou dimensões superioa
res depende de acórdo prévio com a companhia.
2. Importância mínima do frete por despacho: 5$000. Quando 111
Importância fór inferior a 52000, a diferença será cobrada a titulo de
taxa de manipulação.
3. O transporte de animais vivos e de valores é cobrado oonf
o acréscimo de 100 %.
4. Taxa de valor: Um por mil sobre o valor declarado. A de,
elaração do valor pelo embarcador é facultativa; uma vez, porém,
declarado o valor, a taxa de um por mil é obrigatória e será cobrada
em lugar do acréscimo constante da alínea 3, sempre que a taxa de
valor a cobrar exceder do frete calculado naquela base.
A taxa de valor não inclue o seguro, que sempre fica a cargo dó
embarcador. A declaração de valor não importa em "Convenção das
partes" no sentido de dilatar o limite da responsabilidade fixado no
(20.?R2/38.)
(Man& NIayrink do Sousa Mota, carteiro da classe "B" da Direto- 1 I' do art. 91 do Código Brasileiro do Ar.
5. Os documentos exigidos pelas autoridades para o embarque
ria ltelrional do Rio de Janeiro, um mós, com ordenado, para trataIte saúde, a partir de 3 de outubro. (68.440/38.)
de animais vivos ou de plantas, sementes, vegetais, etc., ficam a carorlando Mnyrink de Sonsa Mota, carteiro da classe "B", da Dire- go do embarcador, como também as guias do embarque exigidas pela
tnrin n orionnl do Rio de Janeiro, um imPc, rnm o ordenado, em pror- Fiscalização Bancária.
I .. .... 5o mira tratamento de saúde, a partir de 3 de novembro último.
Divisão do Tráfego do Departamento de Aronãutica Civil 7 dó
t;:' . ni:Ift .1
dezembro de 1938. — Cesar 5. Grillo, pelo chefe da Divisão.
DIRETORIA DO PESSOAL
(C 8.311 — 13-12-1938 — 612200)
lie.pierimentm de:paeliados:
EXPEDIENTE Do DIRETOR
Meio Saraiva. telegrafisla adinnto de A a classe, da Diretoria Res.
Requerimentos
g'oeal de Santa Maria, pedindo para passar a asinar-se Lúcio Saraiva la Fonseca, — "Retifique-se". (Proc. 21.940/38.)
Dia ti de dezembro de 1938
Ileeedito Oliva de Lacerda Filho. guarda-fios de 5 a classe, da
T)i ,. (.1 ria R egional de São Palito, pedindo autorização para passar a
Luiz Gonzaga de Paiva Dias, observador meteoroRgieo, da classd
ira r-Qo Benedito Lacerda Filho. — "Tendo em vista os documenG, tendo eido transferido da estação meteorológica de Sio Luiz para
tos 9or e y enlados. indeferido". (Proc. 59.328/37.)
.T.)fin Cristovão da Silva. trabalhador de 3 a classe, da Diretoria esta Capital, requer o pagamento da ajuda de custo regulamentar.
Th'v i n . r .1 1 da Paraíba, pedindo inclusão do seu nome na relação do. Indeferido. Além de se tratar de uma transfcr:ncia a pedido do :nte,
enecorsado, para efeito de nomeação. — "Não estando o re- remado, o funcionário já se achava nesta Capital quando foi removido,
•iereeti , habilitado na conformidade do art. 7.0 do decreto n. 21.758, Ref. 10.203-38.

de 23 do agosto de 1932, indeferido". (Proc. 54.612/38.)

Dia 7

O Aeroloyd Iguassú, S. A. requer sejam consideradas como moa

Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos do Distrito tivadae por força maior a falta de realização das viagens contratuais
dos dias 14, 15, 19, 20 e 21 da linha Curitiba-São Paulo e nos dias 13,
Federal
14, 20 e 21 da linha Curitiba-Florianópolis. — Deferido, à vista da
EXPEDIENTE Do SR. DIRETOR REGIONAL

informação.

Ref. 148-38.

Dia 12 de dezembro de 1938
Requerimento despachada
Paulo Lacerda, ex-telegrafista auxiliar de primeira
!indo conversão de faltas em férias. — Indeferido, na forma expressa
do parecer sobre e caso e por falta de amparo legal ao pedido,
(62.926-38) .

A Panair do Brasil, S. A. requer sejam considerados como mo-e

tivados por forca maior os atrazos e adiantamentos havidos no tráa
fego da linha oontratual Belém-Manaus, no mês de novembro. — De..

ferido. — Ref. 4-38.
O Sindicato Condor Ltda, requer seja considerada a falta de es,
ea/a em Miguel Alves na viagem do dia 12 de novembro, como moti4
yada por força maior. — Deferido. — Ref. 1.944-38.

Departamento Nacional de Portos e Navegitção

Portarias

Req ueriUento despachado peio Sr. diretor

Pia 8 de dezembro de 1938

Dia 9 de dezembro de 1938

Concedendd ao Mecânico meteorologista da classe 1, António Apfeici de Macedo, três meses de licença para tratamento de saúde, fim
cando marcado o prazo de 30 dias para o mesmo aturar ao toso da;
referida licença,, ,— Ref. 13.082.

Manuel José Afonso, solicitando uma eartidão de tempo de hl*"
"de( — Compareça a es ta Repartição para eeclarecimontos.
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Dia 10
Concedendo ao observador meteorológico classe D. Siaria Jiroe
Ouimar ges Melo, dois meses de licença para tratamento de saúde,
sendo a mesma contada a partir de 29 de novembro findo. - Ref.
Q.569-38.
()Meios
Dia 6 de dezembro de 1938
Ao Sr. ministro da Fazenda:
N. 5.223 - Solicitando seja depositado no Banco do Brasil, crédito à disposição do Sr. procurador geral da República. - Ref.

3.195-38.

•

•

Dia 7
Ao Sr. ministro da Viação e Obras Públicas;
•
N. 5.229 - Restituindo carta do Sr. Maxwell Jay Rice. - Ref.
12.913-38.
N. 5.230 - Restituindo o processo a. 22.205-38, encaminhado
a este Departamento com papeleta de i • de outubro último. - Ref.
11.016-38.
- Ao Se. ministro da Fazenda:
N. 5.231 - SoflcitaniI pagamento do stihveneão ao Sindicato
Condor Ltda., pelas viagens rea'izadas na linha riéeca Paiol:liba-Floriam), durante o mós de outubro último. - Ref. 1.493-38
- Ao Sr. diretor de Contabilidade da Serretarit de Estuda da
Viação e Obras Públicas:
N. 5.232 - Comunicando requisição de paganien'.o de subvenção
ao Sindicato Condor Lida. - Ite f. 1.193-38.
- Ao Sr. ministro da Fazel.iia:
N. 5.233 - Solicitando pagaioento de su'ivençãn : t o Sindicato
Condor Ltda., pelas viagens realizadas na linha tisaci Paulo-Cu:abi. durante o inés Je outlibro findo. - Ref. 1.191-:.t8.
- Ao Sr. diretor ile Contabilidade da Se:Mei:a de Estado 1.1
Vlação e Obras Públicas:
N. 5. ?34 - Comunicando requisição de pagainent..) de st.bvençãu
ao Sindicato Condor Lbia. - Ref. 1.1C4-38.
_. Ao Sr. ministro da Viação e 01n .as Púbticas:
N. 5.235 - Retneieiblo carta do Si . . Il. tliiNiele, Ie Diriningbani
A'a U. 5. A.
Ref.
N. 5.236 - Restituindo o papel n. 23.81t3-3R. - Ref. 11.-‘2-28.
•
N. 5.237 - Restiloindu iu.euuuotiai oii Liga Aérea lteasileira.
Rei. 12.727-38,
- Ao Sr. diretor gerente da Empresa de Via . :ão Aérea :tio Orar,•dense (VARIG./
N. 5.238 - Acusando e agradecendo o reeeiiiiiiente do ei•icio
n. Si. OH. de 28 de novembro último. - Ref.
- Ao Sr. modstro 41a Viação e MripA
N. 5.239 - cieslituintio o processo um. 18.21S; acompanhado do
aviso n. C1277 612.7 (22), de 1 de novembro +Ando. - Ref. 8.
1938.
- Ao Sr. diretor de Contabilidade da Sem.-taro: de 11...s1r4o
*Viação Obras Públiras:
N. 5.210 - Restituindo o processo n. 25.730-38. - !tel. 11.2891938.
- Ao Sr. mini:.tro da Viação e Obras Pat:11..ts:
N. 5.241 - Resiitilinite o aviso n. 135. de 23 dc setembro último do Sr. ministro da Agrieollura. - Ref.
- Au Sr. general diretor da Engenharia do Exército:
N. 5.242 - Remetendo cópias de contratos firmados pelo D. A.
C. - Ref. 12.599-38.
- Ao Sr. ministro da Viação e Obras Pfddica.z:
N. 5.213 - Restituindo carta de Joana toroca dos Santos. Ref. 12.975-38.
N. 5.244 - flestiltuinulo o papel n. 26.161-38. - Ref. 12.911-38.
N. 5.245 - Encaminhando requerimido em que Teresa Perc!ra
de Melo solicita dispeitea das funções que exerce. - Ref. 12.569-i,8.
- Ao Sr. ministro da Fazenda:
N. 5.246 - So'icitando pagamento de conta à Naveglerto Mineira
do São Francisco. na importância lie 20A200. - net. 11
- Ao Sr. diretor de Contabilidade da Secretaria de Estado dc.
Viação e Obras Públicas:
N. 5.247 - Remetendo segunda via de conta da Navezação Mineira do São Francisco.
- Ao Sr. delegado fiscal do Tesouro Nacional em Porto Alegre:
N. 5.248 - Comunicando exoneração do flncionário Luiz Ranipazzo, estacionário da classe A. - Ref. 513-38.
- Ao Sr. diretor secretário do Tribunal ir Contas:
N. 5.249 - Remetendo seguida via de empenho n. 297, de 7 Jo
dezembro de 1938.
Dia 8
Ao Sr. diretor secretário do Tribunal de Contas:
N. 5.252 - Remetendo segunda via de empenho n. 296, de 7 de
dezembro do 1938.
- Ao Sr. diretor do Departamento dos Correios o Telégrafos:
N. 5.2á3 - Remetendo primeira via de empenho n. 296, de ?.
de dezembro de 1938.
- Ao Sr. diretor de Contabilidade da Secretaria de Estado da
Viação e Obras Públicas:
N. 5.254 - Remetendo terceira via do empenho n. 296, de '7 de
dnzembro de 1938.

- Ao Sr. diretor da Despesa Pública:
N. 5.259 - Remetendo ponto de Carlos Eugénio ltodrigues Tor-,
res. - Ref.
- Ao Sr. almirante diretor de Navegação do Ministério da

Marinha:
N. 5.260 - Respondendo ao ofício 11-250-38, de 7 do més passado. - Ref. 12.313-38.
- Ao Sr. gerente da Anglo Mexican Petroleurn Co. Ltd.:
N. 5.261 - Respondendo a carta do 23 do mès findo. - Ref..

12.796-38.
-

Ao Sr. dirtor gerente da Panair do Brasil. S. A.:

N. 5.262 - Respondendo a catte-oft?.lo de 4 d a novembro findo.
- Ref. 12.185-38.
• - Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal do Ministério da Viaçãot
N. 5.261 - Transmitindo boletins de merecimento. - Ref.
Dia
Ao Sr, diretor de Contabilidade da Secretaria de Estado da Via-

ção e Obras Públicas:

N. 5.269 - Restituindo terceira via de empenho n. 147. - Ret.
12.289-38.
- Ao Sr. diretor secretário do Tribunal de Contas:
N. 5.'270 - Restituindo segunda via de empenho n. 147. - Ref.
12.389-38.

- Ao Sr. diretor da Despesa Pública:
N. 5.271 - Solicitando pa g amento de subvenção .10 Aéro Clube
de São Paulo, na importância de 79:992$000, correspondente às obras
de melhoramento do aerodromo de Marte, executadas durante o xués
oe outubro findo. - Ref. 1.115-38.
- Ao Sr. ministro da Fazenda:
N. 5.272 - Solicitando [ p agamento de coroa ao Lloyd Brasileiro,
ea

initKprtailen, dr 318OP P O.

Ret. 2.550-38.

- Ao Sr. diretor de Contabilidade ib. Secretaria de Estado ia
Viação e 01 iras Públi•.as:
N. 5.273 - Re p ietendo segunda via da conta do Movi' Brasikiro
Ref. ?.55t..-3t,
- Ao si. . ininislie da Fazenda:
soliedando p agamento de Co nt a à Com Pa nhia de
Lliz e Forra do Rio de Janeiro Ude.. .ia importância de reis
- Ref. 7.716-.›.
- A. Sr. diretor I Coniabilioade da Se . ,relaria de Estado da
e O b r as P11111 ira,'
5.!75
Reiii. oido s e.oieilit via da conta on Companhia de
Li 'z e Força do Rio de Jmtu..-i r o,, fititturtal ri 14 7 :7574;900..
-- Ref. 7.7W-38.
-Ao Sr. ministro dii Fazei na:
5.?76 - Soltei ando lineamento
conta á Cia. .Auxiliar da
Viação e Obras na imporlfincia de
- Itef. 5.966-58.
- A.. Sr. diretor de Contabilidade da Se ,• retari .1 de Estado da
Vo,çãoO 01.ras Publicas:
N.
- Iteinehlido egunda via de conta
Cia. Auxiliar de
Vihei.o e Obras. - 1Sf. 5.966-.18.
- Ao Sr. ministro lia
N . 5 . 278
solicitando pip, aa.ellio de emita a Tli-J Leopoldifia
n.298_38.
??..n
compa av 1,11 n„
floitm
- A .) Sr. diretor de Conlabiliplaiie iá Secreta r ia de Estado da
V niçiio e (11111IS
N. 5.279 - HomPleniin segunda via de conta da The Leopoldina
coi»pany. Ltd. - tlef. ?.?98-3g.
- An r. de'egado , fiscal do Te s ouro Nacional em Pernambuco:
N. 5.80 -7; Solicitando pagamento de conta à lhe Telsphone
Company of Pernambuco, Ltd. na importância de 45$900. - Ref.
5.028-38.
_ Ao Sr. ministro da Viação e Obras Públicas:
N. 5.281 - Restituindo aviso do M. do Ext!rior rametendo documentos contendo informaçi:es sobre o auxílio à navegação aérea por
meio do rádio. - Re*. 12.771-38.
- Ao Sr. presidente do Aéro Clube do Brasil:
N. 5.284 - .1emetendo relacão dos processos existentes sobre
subvenções. dos acro-clubes. - Ref.
- Ao Sr. ministro da Viação e Obras Púbtleas:
N. 5.285 - Encaminhando requerimento do Aéro-Clube do Bre.'
sil. - Ref.

N. 5.287 - Restituindo o processo n 25.914-38. remetido a este

Departamento com papeleta de 12 de novembro último. - Ref..

12.470-38.

ExPED:ENTE DO CHEFE DOS BERViço8 kuxiLIATIES

Dia 6 de dezembro de 1938
Ao Sr. gerente da The Standard Oil Company of Brazil:
N. 5.226 - Relativo a engano nas entregas de gazolina. - Ref.
4 132-38.
REVEDIENTE Do CHEFE DA DIVISÃO DE

A•ioporiTos

Dia 7 de dezembro de 1938

Ao Sr. liermilio Toscano de Brito - Natal:
N. 5.227 - Acusando o recebimento cio :M.310 n. 24de 28
més passada. •- Ref. 347-38.'

dal
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EXPEDIENTE Do CHEFE DA J11,18Ão DE NIETKOR0L0GLA

Comissão de Efieiència

Dia 7 de dezembro Sie 1938

Processos despachados e relatados
Em 8 de dezembro de 1938
N. 1.214-38, C. E. — Enoch Pereira da Silva, prátioo de 'engenharia da classe "I", do Quadro I deste Ministério, pede efetivação no
cargo de engenheiro da classe "J" que ocupa interinamente. — Encaminhado, com parecer, ao D. A. S. P.
N. 1.197-38, C. E. — Sebastião Guaracf do Arnarante, eu
genheiro da classe "L", do Quadro II deste Ministério, pede seja contado na classe o tempo em que serviu em comissão na "The Great
Encaminhado, com parecer, ao D. A. S. P.
Western".
Em 8 de dezembro do 1938
N. 1.Z31-38, C. E. — Classificação, por ordem de antiguidade.
dos funcionários que integram as classes "C", "D" e "G", da carreira
de agente, e das classes "B", "C" e "F" ,da carreira de ajudante ele
agente, do Quadro XLI deste Ministério. — Encaminhado, com parecer,
ao D. A. S. P.
N. 1.230-38, C. E. — Classificação, por ordem de antiguidade,
dos funcionários que integram as classes "B", "C", "D" e "E", da carreira de carteiro, do Quadro XXXVII deste Ministério. — Encaminhando, com parecer, ao D. A. S. P.
N. 1.229-38, C. E. — Ilermenegilelo Soave, agente postal de
Vista Alegre, na D. R. de São Paulo, pede transferéncia para o lugar
de agente postal de Monte Azul, na mesma Diretoria Regional. —
Encaminhado, com parecer, ao D. A. S. P.
Em 9 de dezembro de 1938
N. 1.230-38, C. E. — Classificacão, por ordem de antiguidade,
dos funcionários que integram a carreira de engenheiro, do Quadro
II deste Ministério. — Encaminhado, com parecer, ao D. A. S. P.
N. 1.250-38, C. E. — Atreles Almeida de Barros Faria, oficial
administrativo classe "It", do Quadro II deste Ministério, pede trensferèneia para idêntico cargo no Quadro YI do Ministério da Justiça.
— Encaminhado, com parecer, ao D. A. S. P.
N. 1.237-38, C. E. — Jorzelino Pinto, oficial administrativo,
classe "H", do Quadro II deste Ministério, consulta sobre o critério
que deve reger a contagem de sua antiguidade de classe. Ofício número 353, de 12-12-38, à Central do Brasil.
N. 1.260-38, C. E. — José Lotti, agente da E. F. C. B., reclamando contra a sua classificação por ordem de antiguidade, puelicatia no "Diário Oficial" de 5 do corrente. — Nada ha a retificar. —
Arquive-se.

Ao Sr. comandante da Fortaleza de Santa Cruz:
N. 5.228 — Solicitando cessão de material de sondagens a está
;Instituto. — Ref.
EXPEDIENTE Do CIIPPE DA

DivisÃo Dl oPintAçõSS

Dia 8 de dezembro de 1938
Ao Sr. engenheiro encarregado da 7' Região:
N. 5.255 — Respondendo ao oficio n. 172 e remetendo segunda
ria de laudo do exame médico procedido na pessoa do Sr. José Osvaldo
Ilachado Pedrosa. — Ref.
-- Ao Sr. diretor-gerente rio Sindicato Condor Ltda.:
N. 5.203 — Certificado de cumprimento da lei dos dois terços
- Ref.
Dia 9
Ao Sr. engenheiro encarregado da 7' Regiiio!
. 5.282 — Remetendo documentos do avião de marcas PP-TEI,
pertencentes ao Sr. António Reinaldo Gonçalves. — Ref, 11.164-38.
-- Ao Sr. diretor superintendente da Viação Aérea São Paulo,
S. A. Vesp.:
N. 5.283 — Respondendo ao ofício em que foi solicitada a Lemesse da carta de inecãnico de aeronave, requerida pelo Sr. Pedro
Stazari s has, informando já ler sido a mesma concedida pelo DAC, em
— Ref. 2.878-38.
— Ao Sr. Romeu Brasil Pau!ista Favero de Fravet:
N. :r.286 — Referente ao pedirlo de exame ne va obtenlo de carta
licenel de piloto de aeronave. — Ref. 4.908-33.
— Ao Sr. diretor gerente do Sindicato Colidire Ltd.:
N. 5.288 — Aditamento ao oficio 11. 5.203, de 8 do corrente
a gis, — Ref.
coN VIT ES

E' convidado o Sr. AntOnie hodrigues de Matos. arquiteto-construtor, a comparecer neste Departamento afim de fazer untrega das
estampilhas necessárias à selagem Ga certidão que regile; •cti a 3 de
novembro findo. — Ref. 12.353-38.
— E' convidada a firma Momsen Harris na se rever sair-eme tpr
neste Departamento afim de ser pago o selo da petlç5e que fez a te, de
novembro último.
— E' convidado o Sr. António Maciel a eonIIaree: Ita Seerciaria
jeste Departamento afim de fazer enirega das eatampilhas necessárias
à selagem da certidão que requereu em 2.0 de renembro de 1937.

A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislaçáo em
vigor, só registrará assinaturas ecs orçãos oficiais, para o exercido
de 1939, mediante pagamento da im?ortAncia oorrespondente ao penedo de 12 meses. na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 da
Relação :los funcionários que fizera!» jús a gratificaçae::: no iie'rs Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas rede novembro findo, por serviços extraordinários p..estarlos Lera das hopediente e sem prejuízo de suas atribuições narmais. relativos tioN partições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais,
a.abaalos de calculo dos dados rPlativog a enoperAção do Brasil para o Mesas de Rendas e Coletorias.
Reseau Aerologique:
(Publicação determinada pelo n. 8 da circuite, n. 7-38, da SeJkos funcionários públicos federais, estadoais e municipais áfar.cetaria da Presidência da República).
Adalberto Barranjard Serra
400400Ó cultado rlgar o custo da assinatura, computado já o desconto de
4004000 20 %, a que Um direito, em duas prestações semestrais de 282000.
', lauto de Almeida
...
304)4000
Albernaz
Iteiaçáo dos ruocionásaos que fizeram As a gratificações no més
de 1,0vezribro findo, por serviços extraordiuárisie pretsados fora das bora:: de expediente e RPM prejuízo de suas atribuicdes normais e por
prorrogação . do eXpedlente:
Itabein Cordovil
216$0tiO
4.. .
218;800
Carlos Menezes Rocha
esse
Vital Augusto de Almida Filho
2183000
1/13800
Valdernar Pimenta s.
.1.1811.111
1671700
Agar lei Carvalho Serejo
3783300
André Fernandes da Silva Jacome
•n•n•n••

Inspetoria Federal de Obras contra as Secas
Pela portaria n. 107, de 8 41eate mês, do Si'. inspetor, foi designado o engenheiro da classe K, da carreira I. F. 0.8., Francisco Gonçalves de Aguiar. para proceder, em crooperaçÃo com a Prefeitura
Municipal (te Belo Horizonte, ao exame das condiobes de barragens
de terras de "Pampulha" e das possibilidades da construoão de novas
represas naquela capital.
- Por outra n. 108, de 12, a Sr. inspetor concedeu a ~alie
José Alves de Barcelos, extranumerário mensalista exercendo as funções de sub-ajudante técnico de 1* classe no Primeiro Distrito, dois
meses de licença, de conformidade com os dispositivos oombinados
dos arts. 8, n. 11, e 12. do decreto n. 14.603, de 1921, a partir da 27
de outubro derradeiro.

Ministério do Trabalho, Indústria
e Comércio
Serviço de Comunicações
Primeira Secção
REPÚBLICA
Dia 28 de novembro- de 1938
João Januário Bezerra e outros, aposentados por motivo de invalidez, pela Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Portuários de
Santos, pleiteando, sob fundamento das dificuldades" Que encontram
para atenderem aos eneargos de família, nem siquer minoradas pela
assistência médica e hospitalar a que tinham direito e cuja prestação lhes está vedada por um texto de lei, a elevação das pensões de
aposentadoria fixadas em 2004 e em impo-ttincia inferior a essa, senda
para tal fim, aproveitada a reforma da /ai reguladora das Caixas de
A
osdeen.tadoria e Pensões (AITIC 0.858-938). — Aguardem oporia!,
nipda
PROCESSOS DESPACH ADOS PELO SR. PRI1DENTIC DA

Dia 29
Jorge Curi, pedindo, na qualidade de concessionário de privilégio de invenção para um dispositivo de mostrador de rel-gio, providências no sentido de ser o referido dispositivo oficializado fias Cone
venções Cronométricas -internacionais (MT1C 12.434-938). — 4."
gui-se.

--,"7"-DIÁTtIO °VICIAI; .(Seeçrta IV'
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.4rn . honra 'de Solicitar V. E. ãrbvidénciaa nó sentido de retornar ao
exercício de seu cargo o escriturário, de classe "E", do quadro único,
Processo despachado
dèste Ministério, Léo Lima e Silva de Afonseca, que sorve, atualmente, nêsse Conselho.
Dia 9 de dezembro de 1938
Apostila
Companhia Construtora Brasileira e outras firmas concorrentes à
O auxiliar de 2 11 classe" da
Inspetoria Regional, aguerri se
construção do edifício sede do Instiutto do Aposentadorie 9 Pensões Desfere a portaria n. 224, de 6 de maio do corrente ano, chama-se
dos Bancários, reclamando contra a exigência constante des fanes "e" AIfen Cordeiro da Paixão e não Alfeu Cordeiro da Paixão, como
do modêlo 17 das instruções expedidas pelo Conselho Nacional do Tra- consta da mesma.
balho, relativamente ao assunto (MTIC 17.915-938). — Atendendo às
Processos despachados:
poneerações dos reclamantes de fls. 9 e ao parecer do Conselho NaI.
A.
P.
B.
do
Trabalho
em
o
acordão
de
fls.
16,
determino
ao
Departamento
Nacionad do Trabalho, pedindo prorrogação de
cional
trirkern

ir

sejam publicados novos editais, na forma constante do item "a" desse
acordão, onde se contenham as modificações sugeridas rtos itens "b" e
"c" do-mesmo e onde se fixe o prazo para abertura das propostas dos
concorrentes habilitados de conformidade com as instruções onteriores e as modificações ora homologadas. Transmita-se, com urgência,
ao I. A. P. B. (É d oteor seguinte o acordão a que se refere este
despacho: "Vistos e relatados os autos das reclamações que, ao senhor
ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, dirigem a Companhia
Construtora Brasileira e diversas outras firmas concorrentes à construção do edifício-sede do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Bancários, contra a exgiência da 'alínea "e" do modèlo n. 17 das instruções deste Conselho, relativas ao assunto: Considerando que não
se efetuou o recebimento das propostas; considerando que deve ser li
xado um valor que permita a apresentação de maior número de concorrentes: resolve o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plena, contra os votos dos conselheiros Gualter Ferreira e José Mendes Cavaleiro,
sendo impedido o conselheiro Eduardo V. Pederneiras, determinar:
e; 'inc se publiquem novos editais, marcando-se nojo prazo; b) que
sejam admitidos candidatos que provem ter feito obras de vulto su.
peno" à metade do valor orçado à obra que constituir objeto da concorrência, no prazo de 5 anos; c) que sejam modificadas as "Instruções" baixadas por este Conselho (letra e), fixando-se o prazo de 5
anos em substituição ao de 2 anos, constantes das mesmas instruções;
d) que o Instituto remela minuta do edital para a aprovação deste Consello. Rio de Janeiro, 1 de dqzembro de 1939. — Francisco Barboza
t2e liezende, presidente. — Oscar Saraiva, relator. Fui presente, 1.
Leonel de Rezende Alvim, procurador geral.
— Por portaria n. SCm-202, de 9 de dezembro corrente, foram
ranneaaos, nos termos do parágrafo único do art. 15 do decreto número 21.396, de 12 de maio de 1932, os bachareis João da Rocha Moreira, José Parsifal Barroso e Paulo Sarazate Ferreira Lopes e os reprsseetantes José Edgard do Rego Falcão e Manuel Onulfo Câmara,
este da classe dos empregadores e aquele da dos empregados, para
constRuirem a Comissão 'Especial encarregada de proferir laudo arbitrai sobre o dissídio verificado entre os despachantes do comércio
junto à Rêde de Viação Cearense e os trabalhadores de capatazias filiados ao Sindicato dos TrabalhadOtes em Arniazens 'de Fortaleza, Ca.
pital do Estado do Ceará.
— Por portaria n. SCm-203, da mesma data, foram designados o
contabilista Cesar Orosco e o inspetor de Previdência, bacharel Francise(' de Matos Vieira, ambos de classe "L", do quadro único deste
Ministério, para integrarem a Comissão instituída pela portaria número SCm-157, de 15 de agosto último, para o fim de estabelecer, baseado no plano organizado para o Instituto de Aposentadoria e PensSes dps Industriários pelo bacharel José Augusto Seabra, diretor do
1-mento de Arrecadação e Contador Geral do mesmo Instituto,
J.
as normas necessárias à uniformização dos serviços de contabilidade
de tedos os Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões.
-- Por portarias ns. SCm-204 e 205, do mesmo mês, foi come-

expediente durante sessenta dias, por três horas, sendo duas remuneradas, para os funcionários com exercício na Procuradoria daquêle
Departamento: Isabel Silva de Aquino Fonseca e Elmar Wilsoe de
Aquino Campos. (Processo n. 17.983138). — Como Parece ao Serviço do Pessoal. Autorizo, O Serviço do Pessoal opina favoravelmente ao pedido, durante quinze dias fiteis somente.
Orgfdio Francisco do Nascimento, trabalhador, C, pedindo seis
meses de licença, de acordo com o decreto n. 42, de 15 de abril de
1935. (Processo n. 18.114138). — Deferido, à vista da informação.
—
Pelas portarias de na. 372 a 379, de dez de dezembro do corrente ano, o Sr. ministro devidamente autorizado pelo Sr. Presidente da República, em despacho exarado na exposição de motivos
n. 28, de 29 de novembro de 1938, e na forma do que prescreve o
item V, do art. 26 do decreto-lei n. 240, de 4 de fevereiro de 1938,
resolveu admitir como extra numerários mensalistas: Otávio Sezefredo Roriz, pelo prazo de doze meses, com exercício a partir de 1
de janeiro de 1938, para desempenhar as funções de auxiliar de
escrita de 5 5 classe do Serviço de Imigração de Vigilância, mediante
o salário mensal de 500$ (quinhentos mil réis); Augusto Barbeio,
pelo prazo de doze meses, com exercício a partir de I de janeiro
do corrente ano para desempenhar as funções de auxiliar de escrita
de 5a classe do Serviço de Imigração e Vigilância, mediante o salário mensal de 500$ (quinhentos mil réis); João de Almeida Castro
Filho, peto prazo de doze meses, com exercício a partir de 1 de
janeiro de 1938, para desempenhar as funções de auxiliar de escrita de 5 5 classe, do Serviço de Imigração e Vigilância mediante o
salário mensal de 500$ (quinhentos mil réis); Helvécio Brandão.
pelo prazo de doze meses, com exercício a partir de 1 de janeiro
de 1938, para desempenhar as funçõee de auxiliar de escrita de 5'
classe do Serviço de Imigração e Vigilância mediante o salário mensal de 500$ (quinhentos mil réis); Wilson Martins Perciany, peto
prazo de doze meses, com exercício a partir de 1 de janeiro de 1938,
para desempenhar as funções de auxiliar de 2 5 classe do Serviço de
Imigração e Vigilância, mediante o salário mensal de 400$ (quatrocentos mil réis); Heitor Toledo, pelo prazo de doze meses, com
exercício a partir de 1 de janeiro de 1938, para desempenhar as
funções de auxiliar de 2 5 classe do Serviço de Imigração e Vigiiàn,
eia, mediante o salário meneai de 400$ (quatrocentos mil ré is): sald
Maluf, pelo prazo de doze meses, com exercício a partir de 1 de
j aneiro de 1938 para desempenhar as funções de auxiliar de segunda
classe do Serviço de Imigração e Vigilância, mediante o salário
mensal de 400$ (quatrocentos mil reis); e Afonso Kraemer. polo
prazo de doze meses, com exercício a partir de 1 de janeiro de
1938 para desempenhar as funções de auxiliar de 2 5 classe do Serviço de Imigração e Vigilância, mediante o salário mensal de rue
400$ (quatrocentos mil reis), correndo as despesas correspondeeeeis
por conta da verba ia — Consignação "Pessoal Variável" — Subconsignação n. 15 — item V, do orçamento em vigor. Estas portarias de admissão poderão ser canceladas antes de terminado o
prazo nelas estipulados, se assim convier aos interesses da administração pública e sem que caiba aos extranumerários quaisquer direito de indenização ou reclamação.
Pela ordem de serviço O. S.-583, de 2 de dezembro de 1938,
do Gabinete do Sr. ministro, foi determinado que fica prorrogado
por mais uma hora o expediente dos funcionários José Vicente do
Nascimento e Luiz Ferreira, a que se refere a O S.-561.

Serviço do Pessoal

Dia 8 de dezembro de 1938

dida exoneração a Mário de Freitas Guimarães das funções de membro do Conselho Regional Provisório do Segundo Departamento Repiem! de Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, com
sede f Ir Belém, Estado do Pará, e nomeado nos termos do art. 178,
segunda parte, do regulamento aprovado pelo decreto n. 183, de 26 de
dezembro de 1934, o membro suolente Jo§o Everton do Amaral do referido Conselho, para exercer, na qualidade de representante dos empregadas, as - l udidas funções.

EXPEDIENTE DO SR. DIRWPOR

EXPEDIENTE DO SR.

MINIffrito

Dia 9 de dezembro de 1938
Avisos;
Auxiliar de escrita de 1 5 classe do Serviço da %M.a de Previdência. do Conselho Nacional do Trabalho — Antonieta Luna Cardoso:
N, 1. — SP — 68 — Terminada a incumbência, que vos foi
confina, de executar os trabalhos dactilográficos da propossta orçamentária referente ao exercício de 1939, apraz-me louvar-vos pela
rapidez e zelo com que levastes a cabo a referida tarefa.
Dia 10
Ao dire-tor executivo do Conselho Federal do Comércio Exterior
— Ministro Plenipotenciário J. A. Barbosa Carneiro:
N. 1 — SP — 69 — Em cumprimento à circ.ular n. 7-38. de
16 de agosto do corrente ano, da Presidência da República, tenho a

•

Ofícios:
Ao Sr. ministro presidente do Tribunal de Contas:
N. 3-SP-1.166 — Solicitando pagamento no Tesouro Nacional
Á folha de gratificações por tarefa a que fizeram jús Ada Serra
e outros, num total de sete nomes, por serviços prestados no mês
de novembro proximo findo, na qualidade de extranumerário tarefeiros do Serviço de Identificação Profissional do Departamento Nacional do Trabalho.
— Ao Sr. diretor da Diretoria Geral do Expediente e Contabilidade da Polícia Civil do Distrito Federai:
N. 1-SP-1.117 — Solicitando informação qual a situação de
auxiliar de 5.5 classe do Departamento Nacional do Trabalho, Atari.
co Polito de Menezes, detido como suspeito no caso da fuga do De.
If•ilmiro Valverde, bem como o período durante o qual esteve preso
o serventuário acima mencionado.
Ao secretário da Presidência da República Dr. Luiz Vergara!:
N. 1-SP-1.118 — Remetendo, de ordem do Sr. ministro, para
ote seja submetido à apreciação do Sr. presidente da Repú.blica,
—

r
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I Processo protocolado naquela Secretaria sob o n. 14.656 e no qual
Orover Ferreira pede a sua nomeação para o cargo de sub-inspetor,
de previdência do Conselho Nacional do Trabalho.
N. 1-SP-1.119 — Remetendo, de ordem do Sr. rninistro,• afim
de ser submetido à apreciação do Sr. presidente da República, o
processo relativo ao memorial protocolado naquela Secretaria sob o
n. 17.017 e no qual o ex - oficial administrativo, de classe "J" do
qiiadro único deste Ministério, Lincoln Veneroti Pinto da Fonseca,
aludo ao decrete que o aposentou, em 9 de janeiro do corrente ano,
nes termos do art. 177 da Constituição.
— Ao Sr. diretor do serviço de Contabilidade:
N. 3-SP — Remetendo a 3.a via do empenho n. 12.164, desta
data. emitido a favor de Ivone Ferreira, do Serviço de Identidade
Proft,:;ional.
— Ao Sr. ministro presidente do Tribunal de Contas:
N. 3-SP-1.121 — Solicitando pagamento no Tesouro Nacional
da folha suplementar de salários, a que fez jús Ivone Ferreira, na
(malidade de extranumerario mensalista, ex-tarefeiro, do Serviço de
identificação Profissional do Departamento Nacional do Trabalho,
durante o mês de outubro do ano em curso, organizada em razão do
motivo exposto na coluna de observação da referida folha.
N. '3-SP-1.122 — Solicitando pagamento no Tesouro Nacional da
folha de gratificação por tarefa a que fizeram jús Carlos Alberto
Gomes e outros, num total de 34 5 nomes, por serviços prestados no
mAs de novembro próximo Vindo, na qualidade de extranumerários
tero roiros, identificadores, do Serviço de Identificação Profissional
do Departamento Nacional do Trabalho.
Dia 9
Ao Sr. diretor da Despesa Pública do Tesouro Nacional:
N. 2-SP-1.124 — Comunicando, em aditamento aos ofícios ne.
11-SP-124, 421 e 941 5, respectivamente, de 30 de agosto, 29 de setembro o 24 de novembro do corrente ano, que ficam sem efeito as notas
do "Dúvida", referentes ao Almoxarife — (leste mi/listaria,
Afonso Freire, as quais constam dos atestados de frequência que
acommtnlittram os mencionados ofícios, visto como aquele funcionário teve comparecimento integral durante os citados meses.
— Ao Sr. diretor do Serviço de Contabilidade;
N. 3-SP-1.125 — Remetendo a 3.a via do emocinho n. 9.97, de
do corrente mês, emitido a favor do escriturário "G" Torquato -Faria n Soltsn. do quadro 'único 0 .0 n MinistArin.
An Sr. inspetor da IRA ble uetoria 110 .. ional •
'V . SP-1.126 — Cornii n 'enipl o mie no proc,., xenc-15.457-38,
roo-emente a diárieç. TNPki 1.s.'0. deta Inspetoria. o Sr. ministro, por de- , n^ho de 7 do ‘.o rr out,e. resolveu arbitrar ' et trinta o cinco m 4 1 ré 4 Qés rli 'S rin. a e o e l e z ,iiN s o auxiliar de
dP 2.a classe, Eriço Sardnherg, durante o periodo de 5 a 1.0
de oiti abro próximo PaSSI1(10.
Dia 10
Inspetoria
Regional:
Au Sr. inspetor da 19a
N. 2-SP-1.127 — Comunicando, em solução ao telegrama IR - I9,
f(e ?,) l e setembro último, que o Sr. ministro, por despacho exarado
oi, tire.-esso DGE-14.931-38, autorizou a viagem do auxiliar de e:er n ta daquela Inspetoria. Góias do Couto, arbitrando em doze mil Leis
(árias a que fizer jús.
— Ao Sr. diretor do Departamento Nacional d .) Trabalho:
N. .-SP-1.128 — Devolvendo aquele Departam ento o processo
1)NT. :3 .:)24-38, remetido a este Serviço pelo ofício II. 4.817, de 27
n ic set.olubro último, afim de que seja esclarecida a situafii) do ex--ev , uli T ario do Serviço de Identificação Profissional, João Custódio
do Nascimento.
dirc-,tor da Secretaria do Consel l Nacioee do Trabalho:*
Y. 2-SP-1.129 — Solicitando providências no sentido de ser
rviço informado sobre a data em Aue partiu de Recife para
este
esto caoilal o inspetor de Previdência Oscar de Azevedo Brandrio.
5 rocesso despachado
Dia 12 de dezembro de 1938
Amei Çampbell de Barros, oficial administrativo da classe "H"
do quadro único deste Ministério, pedindo as férias regulamentares
a que tem direito, referentes ao presente exercício. — Não podendo
ser dispensada a requerente, a vista do vultoso expediente da secção
à que pertence, indefiro, transferindo os quinze dias de férias para
o próximo exercício.
Serviço do Material
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Dia 6 de outubro de I938
Ofícios:
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Trabaihor •
I 1-39 — Apresentando o oficial administrativo IC, Biaéas Carlos de Rezerde e o extranumerário Nero Paulo de Mendonça" afim
de rec eherem o material, em "stock", nesse Departamento.
— Ao Sr. suprintendente da Companhia Telefónica Brasileira:
SM1-40 — Solicitando providências no sentido de serem feitas
alterações na instalação de telefones no edifício sede do Ministério.

Dezembro

..- Ao Sr. diretor do Departamento Nacional da Indústria e CO-4
inércio:
SMI-41 — Remetendo os pedidos, em três vias, de na. 804.005,
804.006 e 801.007, afim de serem diretamente encaminhados por esse
Departamento á Comissão Central de Compras.
Dia 7
Ao Sr.' diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
SMI-42 — Encaminhando o processo DOE 12.966-38, em vista
de ter o Sr. ministro, por despacho exarado no mesmo, a 6 do mês
andante, autorizado, por efeito de concorrência regular, a entrega do
batelão n. 2 ao Sr. Francisco Martins Medeiros.
— Ao Sr. intendente do Serviço de Identificação Profissional:]
SMI-43 — Apresentando o oficial administrativo K, Enéas Carlos de Rezende e o extranumerario Nero Paulo de Mendonça, para q
fim de receberem o material, em "stock" nesse Serviço.
— Ao Sr. diretor do Serviço de Contabilidade:
I
SMI-44
Solicitando providências no sentido de serem extrai-,
dos os seguintes empenhos:
6:1003, em favor da Companhia de Propaganda, Administração
e Comércio
Propac; 38:080$ em favor de J. Palermo & Cia., e rébe
149:600$ em favor da Casa Leandro Martins S. A..
Dia 10
Ao Sr. presidente da Comissão Organizadora do Instituto (14
Previdência o Associação dos Servidores do Estado:
SM1-45 — Acusando o recebimento do telegrama n. 52, em quei
°licita a remessa da relação dos Serventuários que se acham serindo nesta repartição.
Dia 12
Ao Sr. presidente da Comissão de Eficiência deste Ministério g'
SMI-46 — Comunicando haver, em 29 de setembro último, se
apresentado e tido exercício neste Serviço o servente extranurnerari0
de 45 classe, Alipio Vaigueredo.
— Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal:
SMI-47 — Comunicando ter mandado apresentar - se ao Serviço
de Contabilidade, onde passará a servir, n oficial administrativo dcii
classe II, José Maria Rosais.
' Dia 13
Ao Sr. diretor do Lloyd Brasileiro:
SMI-48 — Solicitando despacho de dois caixotes contendo ma-r
tonal de expediente e destinados á li s Inspetoria Regional no Essi
tado da Baía.
— Ao Sr. diretor do Serviço de Contabilidade:
SMI-49 — Devolvendo o processo n. DOE 14.846-938 (ou SM
350-38), ao qual junta a exposição- de motivos n. 65, protocolada sob
o n. 10.793-38, em que o Sr. Presidente da República autorka a
compra de um Garro Chevrolet, último modelo, para o serviço dêste
Ministério.
— Ao Sr. superintendente da Companhia Telefónica Brasileira:
SM!-50 — Solicitando a instalação, mudança e colocação de ext o nsão de ramais, em diversas dependências do edifício sede do Minilírio e a retirada dos aparelhos 42-5257, 42 - 8299, 42- 8922, 42-7708,
42-5156 e _42-8732.

Deparlamento Nacional do Trabalho
LNSPETORIA
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Dia i de dezembro de 1938
• Petersen. Michahelles Sc Comp. Ltda., pedindo certidão (ANT.

13.750-38). — Certifique-se, arquivando-se, a seguir, e processo.

Quanto à aparente infração do decreto n. 21.417,A, de 17 de maio
de 1932, proceda-se, em separado, a minuciosa e enérgica verificação.
Companhia Carioca Industrial, pedindo certidão (DNT. 18.710,
de 1938). — Certifique-se, procedendo-se, a seguir, de acordo com a
informação. (Alude o despacho ao seguinte: "Em vista da urgência,
provada pela requerente, a retificação poderá ser feita após a expedição da certidão".)
Alvaro de Castro Carvalho, pedindo certidão (DNT. 18.713-38).
— Certifique-se, procedendo-se, a seguir, de acordo com a informação.
The Beazilian Coal Co. Ltda., pedindo certidão (DNT. 16.917,
de 1938). — Defiro o pedido de fia. 2, nos termos do parecer. Certifique-se, e, em seguida, arquive-se o processo.
Pinheiro Guimarães dt Comp., pedindo certidão (DifiT. 15.297,
de 1938). — Nos termos do parecer, defiro o pedido de Sia. 2. Ger. tifique-se, e, a seguir, arquive-se o processo.
Dia 5
Ferreira Seixas & Comp., pedindo certidão (DNT. 17.703-38).
— Declare o fim a que se destina a certidão.
Representações Única Ltda., pedindo certidão (DNT. 19.255-38)
— Requeira em termos.
Martins do Amaral & Comp. '(DNT. 17.285-38), pedindo cer-,
tidão; Cardinale & Comp. (DNT. 17.877-38), idem; A. Miarei( Abrahamson (DNT. 16.900-38), idem; Guimarães Neves & Comp. (DNT.
17.22548), item; Y. Pinto À Gomes (DNT,. 18.180-38), idem; 8. A.,,
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Comércio e Indústria Rebélo Lourenço (DNT. 16.055-38), idem; Tel ..
zeira & Comp. (DNT. 15.193-38), idem; Máquinas para Escritórios
alercèdes do Brasil Ltda. (DNT. 17.047-38), idem; Niles Machine
a'ool Corporation (DNT. 15.652-38), idem. - Tendo em vista as
Informações e parecer, certifique-se, arquivando-se, a seguir, o pro-

- A requerente ainda não tem um ano de exercício, como mensalista,
pelo que indefiro o pedido de fie. 2, "ez-vi" do que dispõe o decreto
lei n. 240. Á C Secção para providenciar, arquive-se em seguida.
Dia 7
te:,zso.
Jorge Fernandes Guimarães, solicitando retificai:: ite carteira.,
Dia 7
(DNT - 19.916-38 - SIP - 24.588-38). - 1'i'u i ue: 0 - :e, como
S. A. Lloyd Nacional, pedindo certidão (DNT. 16.435-38). - proposto, arquivando-se, em seguida, o processo.
Maria Alves, solicitando retificação de carteira • ( 8 1 ,. 1' - 19.919.Requeira em ternios, conforme opina a Inspetoria.
M. Pereira Coronha, pedindo certidão (DNT. 18.969-38). - 38) - SIP 24.694-38). - Providencie-se, coes. .osspoefo argui_
vendo-se em seguida o processo.
jtequeira em termos.
António Paulino Damasceno, solicitando retificiváo do carteira.
Celestino R. Moreira, pedindo certidão (DNT. 20.045-38).
acorí:s com o parecer, certifique-se, arquivando-se, em seguida, o (DNT - 19.917-38 - SIP - 24.956-38). - •d.mcie - se como
proposto, arquivando-se, em seguida, o processo.
processo.
António Luiz Bronze, solicitando retificação de e 1, Leira. (DNT itaileay Equipament Company of Brasil, pedindo certidão (DNT.
;1.70o-38; . - Tendo em vista o pzuwer, certifique-se, arquivando-se, 24.940138 - SIP - 24.940 - 38). - Providencie - se como Proposto,
arquivando-se, em seguida o processo.
a seguir, o processo.
José Alves da Fonseca, solicitando retificação de carteira. (D
Irmãos Lamas & Comp., pedindo certidão (DNT. 18.054-38). Tendo em vista a informação prestada pela fiscalização, certifique-se, NT - 19.912-38 - SIP - 18.740-38). - Providencie-se, como
proposto, arquivando-se, em seguida, o processo.
arquivando-se, a seguir, o processo.
Silvino Rodrigues de Almeida, solicitando retificação de seu :leViria Luppi de Comp. Ltda..(DNT. 14.157-38), pedindo ce:tidão;
& Comp. Ltda. do Brasil (DNT. 17.222-33), idem; Manfredo me em sua carteira profissional. (DNT - 19.913-38 - SIP 95.901 - 38). - Providencie - se, como proposto, arquivando-se em seCo s ta & Comp. (DNT. 15.616-3), idem; 13. MaZ.o.s & Comp. (DNT.
17.7.3-381. idem; Cobresil, Companhia de Mineração o MI.falúsica guida o proces so.
Delmiro Ciaudenc:o de Cristo, solicitando retificação de carteira.
(DNT. 14.793-38:, idem; WWon King & Comp. Lida. ;DNT.
102-38), idem; J. nurgel Dantas (DNT. 14 - .89-3.;), idem; The (DNT - 19.914-38 - - 1.753 - 38). - Providencie-se, como
1:nglis Electric Company Linided (DNT. 15.104-58), 1 lern: Oscar rrol lo s f e. arunivando-se r • i . ígnida, o processo.
Otto Mai, solicitando r.-gi=.1r.) de livros. (DNT - 19.998-38 Flues & Comp. (DNT. 14.833-38). :dem; J. O. Machad, & Comp.
Ltda. (DNT. 16.065-38, idem; Con.panhia Expresso Fedecal S. A. SIP - 21.713-32). - Dirijr- , t . a firma diretamente a esta Itrprr1. ção ou por intereW• din 1,wirea, d e vidamente munida de
,kI) NT . 15.450-38), nien ; Sw • iedade Fornecedora de Máquinas Ltda.
;(I)NT. 14.433-38), idem; J. Possinhas & Comp. (DNT. 17.922-38), In:And:it.) leni de procuraç'io. flec. N irendo, outrossim, seja rigorosaIdem; Pozzi & Conip. 1. tia. (DNT. 15.627-38), idem; Abílio Monteiro & Irmão (DNT. 17.116-38), idem; R. Veiga S:. Cia. Ltda. ;IJNT.
16.010-38), idem; Albert.) d'Almeida & Cia. (isNT. 16.141-3S!, ideio;
liyington & Comp. (DNT. 17.702-38). idem; nucl. Martins & Comp.
!(DNIT. 15.2.23-38), ideia; A. J. Ni es (DNT. 16.9I8-38), idem;
(leneral Electric Raios X. S. A. (DNT. 17.095-38), idem; M. P.
Conçalves & Comp. Ltda. (DNT. 18.519-d). idem; Dr. Nlzírio Chagas
3)or:a (DNT. 19.342-38), ideni: C.oninanhia Blina,w. : is do Ltraii Inc.
(DNT. 16.727-38), ulen.; Casa Mairink Veiga S. A.. (DNT. 18.539,
de 1938), idem; Duarte Neves & Comp. (DNT. 13.532-38), idem; M.
Al. Gomes & Comp. Ltda. (ONT. 16.C25-38), idein; J. Cl. Boesch
I(DNT. 16.977-38), idem; Viias Boas & Comp. ;DNT.
idem; Schimitt & Alberto (DNT. 11.4 ,15-38), idem. - CertiLque-se,
prquivando-se, a seguir, o processo.

mente observada a portai*, n. 11:..
D-'rt Die. fazend,-,
(DNT - 17.358-38 - SIP
des:,, D e partamento, e, muito menos
- 21.674-38). - Ao
aos chefes do's serviços stihnrd ; nr.•1,, . não cabe o abono de faltas,
que constitúe ato privi.tiv,)
na fosma do Regulamento.As. m. po:s. dev i.. o 1.,.(pn,..ell!e
rs', quizer, aquela
! ititnridatle superin; . . por inte, •• • • , ie da Repartição a que pertence,
• tiQtificando o seu pedido. .1n
para dar conhecimento e arguisar, em seguida.

José Rodrigues, cartaira. (DNT -

19.999 - j8 - SIP - 21.;6,00i. - 11.e.ifique-se, arquivando-se, á

seguir, o processo.
Paulo Fabiel solicitando nri: ro como químico licenciado. (DN
Defiro, o pedido de fls. 2,
- Si p27.uct-a4i .
T EXPEDI' NTE 1)(1 SR. INSPETIVt-r.ITEl'E
à vista da informação e ir , rec e -. Alude o despacho ao seguinte; Paulo
• Dia 1 de dPz,ernb..1 do 1938
Fabri, requer o seu registro como químico licenciado, apresentando
R. Rebuochi & Comp., p.slindo cerl' I ão
14.012-38). - para isso, os seguinte A decaiment o s: 1' Certificado da profissão, liasSai° pela firma João Falir, do Santa Cruz da Estrela, Comarca de
Retifique a relação de empregados.
Ánta Rita de Passa Quatro _ São Paulo. Datado de 18 de fevereiro
Dia 6
de 1936. 2° Atestado paçsado pelo Coletor Federal em Assis, afirSaboaria Imperial tida., pedindo certidão (DNT. 16.559-38); mando que o requerente, pagou a patente de Registro para fabrico
Duarte Soares & Comp., idem (DNT. 17.554-38); A. Fortuna & de bebidas datado de 27 de fevereiro de 1936. 3° Titulo de Eleitor
Comp. (DNT. 17.563-38), idem. - Retifique a relação do em- e. 520.732' do Município de Santa Rita - F. Q t g do de São Paulo, assinados pelo juiz, Alberto de Oliveira Lima. 4° Pública Forma de uma
pregados.
Certidão de Casamento, passada, pelo Cartór i o de Paz do Distrito
de Porto Ferreira. Datado de 19 de fe‘ereiro de 1938, provando a naServiço de Identificação Profissional
cionalidade brasPrira, do requerente. 5 • Auto atestado da profissão,
EXPIsIDIENTE DO BR, MINISTRO
datado de 11 de jo!ho de 1938. - Satisfeitas 86 ezigênciae do decreto
n. 57 de 20 de fevereiro de 1935, proponho o deferimento do preDia 1 de dezembro de 1938
sente. TI - con sId eraeío do Sr. diretor, com proposta de deferiCoai da Empregada, solicitando, por equidade, a prerrogativa mento.
Se entregar as carteiras profissionais ase respectivos associados.
Comp. Seguradora Indústria e Comércio SIA, fazendo comuni,(DNT - 17.931-38 - SIP - 24.235-38). - Atendendo a que a "Ca- cação. (DNT - 19.920-1938 - SIP - 25.802-38). - Retifique-se,
ia da Empregada" é uma sociedade civil, que congrega e ampara as o en(i ^reen de ficha respectiva à lei de 2/3 e arquive-se, em seguida
empregadas em serviços domésticos; Atendendo a que essas *empre- por se tratar de uma simples comunicação.
gadas não se podem "ez-vi legis", sindicalizar, mas podem e devem
EXPEDIENTE DO SR. INTENDENTE
Obter carteiras profissionais; Atendente, assim quo se encontram as
empregadas domésticas, que queiram obter suas carteiras profisDia 3 de dezembro de 1938
sionais obrigadas a comparecer pessoalmente ao para o recebiManuel
B.
da
Costa,
solicitando nova identificação (SIP 18.o4
mento das oarteiras, quando, em se tratando de empregadoe sindicalizados, esse reconhecimento pode ser feito. pelo sinePcato, sem perda de 1938). - Arquive-se.
Dia 5
do tempo para o empregado. Atendendo, por oonseguinte, que é o de
empregadae
domésticas,
o
que
só
Irene
Braba
essa
vantagem
tambem
às
.
da
Cunha,
solicitando
outra carteirtr proffeslOn(
se dar
se pode fazer por intermédio da respectiva associação de classe, que, ISTP 17.6e8/38) . - Arquive - se.
José Pinto de Abreu Macedo, solicitando outra carteira profiee
no ea=o, na impossibilidade da organização sob moldes sindicais e
dados os elevados propósitos que a animam, sem nenhuma preocupa- sional (SIP 17.149/38). - Arquive-se.
5.° In,petoria Regional, remetendo guia (SIP 17.445/38). - Aoeito dl . ordem mercantil, deve ser admitida a representa-Ias; Defiro
o pedido de fls. 2, devendo, porém a "Casa da Empregada", para re- quise-se.
Manuel Mendes dos Santos, reclamando contra a firma Babini
cebes' as carteiras profissionais de suas associadas, apresentar dorem-nto habil que comprove a sua qualidade de representante nas Companhia (STP 17.406/38) - Termo n. 865. - Arquive-ao.
17.a Inspetoria
n
Regional, solicitando material (SIP 17.756/39) . e
/Divis e-sada:R diretas.
Arquive - ?.e.
EXPEDIENTE DO BR. DIRETOR
Monteiro, Guimarães Lk Ciwip., solicitando registro do livros (SIP.
•
Dia 3 de dezembro de 1938
17.319/38). - Arquive-se.
Celina da Costa Lima, fazendo comunicação. (DNT -.#.t73-38
O. A. Rodrigues, solicitando transferência de firma (SIP 17.289,
- - 23.148-38'. - Aguarde-se.
de 1938). - Arouive-se.
Felisberto Barbosa, reclamando contra a firma Washington AzeDia 6
'vedo & Comp. Ltda. (SIP 18.559/38). - Termo 1.020. Arquive-se.
fl,r
Zenor 1tnd:iuec
licitando férias rv g ill3inentares refePrezalino José de Oliveira, solicitando outra carteira profisalós
rentes ao nefando
19à7.
nNT
19.306-38
- 24.895.-38)., nal (SIP 17.012/38). - Arquive-se
•

•

.' .

•••
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Viktor Mottek, solicitando registro de Iivrm .(SIP 17.795/38).:
- Arquive-se.
16.a Inspetoria, solicitando reconstituição de carteira (SIP 17.460,
de 1938). - Arquive-se.
6.a Inspetoria Regional, remetendo 2.a via da guia de recolhimento n. 24 (SIP 17.458/38). - Arquive-se.
18.a Inspetoria Regional, remetendo guia (NP_ 17.339/38). Arquive-se
José Abi Hessad, solicitando registro de livros (SIP 18.544/38).

- Arquive-sie.
Etelvina de Freitas Virgolino, solicitando entrega de carteira
(SI? 18.006/38). - Arquive-se.
M. Moreira Leal, solicitando transferência de firma (SI? 20.811,
de 1938). - Arquive-se.
S. A. Martinelli, solicitando transferência de local (SI? 20.452,
de 1938). - Arquive-se.

Manuel Couto Trindade, solicitando registro de livros (SIP 20.101,
de 1938). - Arquive-se.
Angelo Afonso de Araujo, solicitando 2.a via de carteira (SIP
20.020/38) . - Arquive-se.

Moisés Rotstein, solicitando transferência de local (SI? 22.201,
de 1938). - Arquive-se.
Amélia Camara, solicitando 2.a via de recibo (SI? 7.911/38). Arquive-se.
Secundino Augusto, solicitando transferência de razão social
(SR 22.559/38). - Arquive-se.
João Cavalcanti, solicitando entrega de carteira (SI? 9.609/38).
- Arquive-se.
G. Magalhães & Comp., solicitando registro de livros (SIP 23.813,
de 1938). - Arquive-se.
António Augusto Correia da Silva, solicitando outra carteira
profissional (SIP 18.627/38). - Arquive-se.
António Farias da Costa, reclamando contra a firma Martins &
Companhia (SIP 18.201). - Termo 999. Arquive-se, em face do
parecer. Alude o despacho ao seguinte: O presente processo foi retardado, conforme expõe o Sr. fiscal, porque o reclamante deu o número do estabelecimento da firma reclamada, erradamente, alem de
tratar-se de local em subúrbio distante. A carteira foi anotada de
aoordo com o registro encontrado no livre devidamente registrado
neste Serviço e assinado pelo reclamante e, tendo-lhe sido entregue
a carteira conforme recibo a fls. 7 verso, opino pelo arquivamento
deste processo, salvo melhor juizo da autoridade superior.
Américo J. de Pinho, solicitando registro de livros (SI? 18.583,
de 1938). - Arquive-se.
W. L. Aguiar & Comp. Ltda., solicitando registro de livros (SI?
18.587/38) . - A rqu ive-se
9.a Inspetoria Regional, remetendo 2.a via da guia n. 17 (SI?
18.718/38). -- Arquive-se.
3.a Inspetoria Regional, remetendo 2.a via da guia n. 81 (SI?
18.122/38). - Arquive-se.
António Garcia, solicitando retificação de nome em sua carteira profissional. (SIP 19.828/38). - Arquive-se, por nada mais haver a providenciar.
José Marques Vicente, solicitando registro de livros (SIP 18.489.
de 1938). - Arquive-se.
Arsênio Ferreira da Silva, solicitando registro de livros (SIP
19.161/38). - Arquive-se.
Altamiro de Azevedo Neves, solicitando retificação da carteira de
sua esposa (DNT 16.714/38 - SIP 19.996/38). - Arquive-se.
5.1L Inspetoria Regional, remetende 2. a via de guia de recolhimento ns 189 (SLP 19.472/38). - Arquive-se.
José Pais Sobreira, solicitando registro de livros (SI? 19.698,
de 1938). - Arquive-se.
Manuel Fernandes Pereira D'Azevedo, solicitando transferência

de firma (SI? 19.078/38). - Arquive-se.
Samuel Marcos, reclamando sua carteira profissional (SI? 7.085./
38) .
Arquive-se.
Francisco dos Santos, solicitando outra carteira profisisonal
:(SIP 16.373/38). - Arquive-se.
João Roberto Jorge. solicitando nova identificação (SI? 20.4(4,
de 1938). - Arquive-se.
M. de Freitas. solicitando tramitem/iole de firma (NP 7.109,
de 1938). - Arquive-se.
Valdemar S. Malheiro, solicitando registro de livre. ( .130 24.388,
de 1938). - Arquive-se.
'
José Ferreira das Neves, solicitando transferdncia de firma (SI?
13.965/38). - Arquive-se.
I. M. Milraid, solicitando registro de *nos (SEP. 22.181-38)..-

Dezembro ile 1938 \b,

Hamilton Melo & Cia., solicitando registro de livros (SI?. 24.128.!
sie 1938). --: Arquive-se.
Ernesto Facconi, reclamando contra a firma F. 11. Moreira if$
Lia. (SI? 24.143-38) - Termo 1.264. - Arquive-se, em face do
parecer. Alude o despacho ao seguinte: .Em face do termo de desisi
iáncia assinado pelo reclamante, e tendo-lhe sido entregue a carieis
ra conforme recibo acima, opino pelo arquivamento dêste processo,
salvo melhor juizo da autoridade superior.
Luiz António de Castinho, solicitando outra carteira profissionart,
(SI? 15.952-38). - Arquive-se.
Francisco de Paula Araújo, contra Fernando Barreto (SIP 8.434,
de 1938) - Termo 386. - Arquive-se, em face do parecer. Aluda,
o despacho ao seguinte: Tendo sido devidamente anotada a oarteirn'
do reclamante, a qual fica nesta Divisão, afim de ser entregue mediante recibo na ficha, opino pelo arquivamento &ate processo, salse
vo melhor juizo da autoridade superior.
Francisco Pereira, reclamando contra a firma Moreno Castro es..;
lar retida a sua carteira profissional (SI? 21.594-38). - Termo
1.152. - Arquive-se.
Laboratório Wantuil Ltda., solicitando transferência de firma:
(SI? 21.257-38). - Arquive-se.
Simas & Pinto, solicitando registro de livros (SI? 16.775-38)1
- Arquive-se.
Lourenço Joaquim Raimundo, reclamando contra a firma G.
Monteiro da Silsa, anotação em sua carteira profissional (SIP,
20.924-38). - Termo 1.116. Arquive-se.
Dia 6
s
Álvaro Tamir Silva, solicitando entrega de carteira (SIP 4.054)
de 1938). - Arquive-se.

José Laurêncio do Nascimento, solicitando entrega de sua cais,:
teira profissional, na sede deste Serviço (SI? 5.065-38). quive-se.
Joaquina de Jesus, solicitando entrega de seu passaporte (SIP,
24.044-38). - Arquive-se.
Maria da Silva, solicitando devolução de documentos (SIM
24.045-38). - Arquive-se.
Arf Genkel Schmidt, solicitando entrega de sua carteira profisss
sional na sede dêste Serviço (SI? 13.516-38). - Arquive-se.
2a Inspetoria Regional, remetendo guia`430 (SI? 13.315-38)
Arquive-se.
. José Pereira da Silva, solicitando outra carteira profissional
(SI? 11.454-38) . - Arquive-se.
Lindaura Tomaz, solicitando 2 a via de recibo (SIP 7.857-38).;1
- Arquive-se.
Fernando Kerth Bruce, solicitando 2 9 via de carteira (SIPV
22.112-38). - Arquive-se.
-José da Cruz de Oliveira, reclamando contra a firma Abel Fer4 I
nandes Sanches. anotação em sua carteira profissional (SI? 22.280,
de 1938). - Termo 1.180. Arquive-se, em face do parecer. Alude]
o despacho ao seguinte: Não tendo sido encontrada a firma reclamada pelo Sr. fiscal, conforme, aliás, se prova com as notifleacões dee
volvidas, e em face do termo de desistência do reclamante, ao qual
foi entregue a carteira, conformo recibo acima, opino pelo arquiva-,
mento deste processo, salvo melhor Juizo da autoridade superior. •
Cláudio Guimarães, solicitando 2a via de carteira (SI? 7.06f
de 1938). - Arquive-se.
Miguel Fernandes Portugal, reclamando contra a firma A. J.;
Brito, anotação em sua carteira profissional. (SIP-24.385/38) . -e
Termo 1.278. - Aquive-se, em face do parecer. Alude o despacho a4
seguinte: "Em face do termo de desistência firmado pelo reclamantei
e tendo-lhe sido entregue a carteira, conforme recibo acima, opinO
pelo arquivamento deste processo, salvo melhor juizo da autoridade(
superior.
. Otávio Heimert, solicitando 2.a via de recibo. (SIP-7.827/38).
Arquive-se.

-

Emala Fraga, reclamando sua carteira profissional. (SIP-6.26*;
de 38). - Arquive-se.
Zilda Reis de Araujo, reclamando contra a firma Instituto de Pre44
vidência Clinica, anotação em sua carteira profissional. (SIN.

24.144/38). - Termo 1.26,5 - Arquive-se, em face tio parecer. Aludd
o despacho ao seguinte: Tendo sido devidamente anotada a carteiro/
do reclamante, a qual fica nesta Divisão, afim de ser entregue medis.
ante recibo na ficha, opino pelo arquivamento deste processo, salv

melhor juizo da autoridade superior.
Silvano Gustavo de Sousa, solicitando La via de recibo. '(SI/2,
7.846/38). - Arquive-se.
Artur Antunes de Carvalho, solicitando nova identificaclo, (SIP

6.177/38). - Arquive-se.
Arquive-se,
17." Inspetoria Regional, remetendo duas fotografias para recon
Adolfo Cavalcanti Pires, felicitando registro de tivros (S/13
tituição de uma carteira profissional. (SIP-12.386/38). •- Arem
22.718-38). - Arquive-se.
Marcial Marques, solicitand0 transferanola de firma (8IP ve-se.
Valdemar Marques, solicitando outra carteira profissional. (SIP
Arquive-se.
21.949-38).
Montóro & Cia. Ltda., solicitando transferência dt firms (SI? 11.781/38). - Arquive-se.
Manai Costa, solicitando 2.9 via de carteira. (SIP-11.406/38).
*1.854-38). - Arquive - se.
18 9 Inspetoria Regional, solicitando, remessa de carteira (SI? Arquive-se.
Sindicato dos Ferroviários da Leopoldina Railway, reclamanddy
8.757-38). - Arquive-se. .
António Meliande, solicitando cancelamento de sua carteira entrega de duas carteiras. (DNT-15.149/37). - Arquive-se, em facdi
qud,i
ID. 31.238, da 24a série e entrega da 98.016 da 27 a série (SI? 2.996, da informação: Alude o despacho ao seguinte: Tendo-se em vista
o assunto referente a carteira reclamada pelo DNT-15.150/38 Iti
Arquive-se.
de 1P38.
M. Gomes & Melo Ltda., solicitando transfer.rència de firma (SIP fia. 4 deste processo não foi paga pelo 6x-identificador Francisco Bar-W
roso Mota e que o reclamante já foi identificado por outra ficha ^
(9.403-38). - Arquive - se.
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72.805 série 20.a, conforme declara a fls. 31 e que seria prejudiDepartamento Estadual do Trabalho, solicitando remessa de carcial ao serviço expedir-se, nova carteira em Protocolo Especial, pois teira. (SIP 7.159-38) . - Arquive-se.
pelo arquivamento do presente, uma vez que o presente processo foi
Francisco Honório Abre" na pessoa de Darei Piraluga, reclamandevidamente encerrado.
do contra a firma Instituto Bioquímico Paulo Proença & Cia. Ltda.
Jaime Gonçalvbs, reclamando contra a firma Irmãos Papaes Ltda. (SI?. 14.127-38) - Termo 659. - Arquive-se, em face da infor(SIP-10.839/38). - Arquive-se, em face da informação. Alude o des- mação. Alude o despacho
ao seguinte: Nada mais havendo a provipacho ao seguinte: Caso tenha sido entregue a carteira ao seu titular, denciar por parte desta Divisão
e sido entregue a carteira ao seu
conforme recibo na ficha de reclamação e decorrido um longo periodo titular, conforme recibo na ficha de
reclamação, opino pelo arquivade tempo, o qual demonstra inteiro desinteresse da parte reclamante, mento deste.
proponho o arquivamento dsete processo, em face do artigo 29 do ReAlfredo da Silveira Albornoz, solicitando 2'. via de recibo. (5I1'.
gulamento deste Departamento.
7.821-38). - Arquive-se.
Joaquim Pereira Cardoso, solicitando entrega de carteira. (SIPCirfaco Francisco Paulo e Silva, solicitando 2'. via de recibo.
,18.843/38). - Arquive-se.
(SI?,
7.812-38). - Arquive-se.
Manuel Jesus 'de Oliveira, solicitando outra cartdra profissional.
Gabriel
Pereira, solicitando 24 . via de recibo. (FRP. 7.703-38).
(SIP-19.387/38). - Arquive-se.
João Augusto Madeira, solicitando outra carteira profissional. - Arquive-se.
Antenor José do Amaral, solicitando entrega de sua carteira.
RSIP-19.109/38) . - Arquive-se.
7.732-38). - Arquive-se.
4.a Inspetoria Regional, remetendo guia. (SIP-14.727/38). - (SI?.
Alberto Luis, solicitando 2'. via de recibo. (-Si?. 8.222-38).
Arquive-se.
José Rodrigues Ferreira, solicitando entrega de sua carteira na sede - Arquive-se.
Ataliba de Almeida, encarregado do SI?. em Juiz de nine recladeste Serviço. ( SIP- 20.054/38) . - Arquive-se.
mando entrega de carteira. (SI?. 8.889-38). - Arquive-se.
2'. Inspetoria Regional, remetendo guia 431. (SI?. 13.570-38).
Dia 6
- Arquive-se.
3•a Inspetoria Rêgional, remetendo guias. (SIP-14.824/38).
Manuel de Brito, solicitando outra carteira profissional. (SI?.
Arquive-se.
i
8.883-38)
. - Arquiva-se.
Alfeu C. da Paixão, remetendo ofício n. 42 de 5 de junho de 1938.
Ananfzia Silva, solicitando outra carteira profissional. (SEP.
l(SIP-14.201/38). - Arquive-se.
20.a Inspetoria Regional, remetendo oficio Ti. 386, de 5 de agosto 18.614-38). - Arquive-se.
do 1938. - Arquive-se.
Antônio Alfredo Reis, solicitando outra carteira profissional.
13.a Inspetoria Regional, remetendo fichas constantes da guia (SI?. 18.621-38) - Arquive-s'.
'it. 2. (SIP-15.050/38). - Arquive-se.
Germano Ferreira Duarte, solicitando outra carteira profis2.a Inspetoria Regional, remetendo guia. (SIP-15.142/38). - sional. (SEP. 18.612-38). - Arquive-se.
Arquive-se.
Francisco Godinho da Costa, solicitando entrega de sua carteira
14•a Inspetoria Regional remetendo ofício n. 1.311/PI de 16 de profissional. (SI I) . 18.872-38) . - Arquive-se.
agosto de 1938. (SIP-15.167/38). - Arquive-se.
Ernesto Rotb, solicitando entrega de sua carteira profissional.
7•a Inspetoria Regional, remetendo guia. (SIP-15.708138). - Ar- (SI?. 24.446-38).
Arquive-se.
quive-se.
Francisco Borges, solicitando outra carteira profissional. (SI?.
16.* Inspetoria Regional, remetendo carteira profissional 7.066 20.244-38). - Arquive-se.
Thallir da Silva Barreira, solicitando entrega de carteira. (SI?.
da ta série, afim de ser reconstituida. (SIP-15.110/38). - Argui-.
ye-se.
24.441-38). - Arquivese.
3'. Inspetoria Regional, consultando sobre o art. II do Decreto
7.a Inspetoria Regional, remetendo guia. (SIP-15.706/38). - Ar22.035 de 1932. (S/P. 24.870-38), - Arquive-se.
quive-se.
2.a Inspetoria Regional, remetendo guia 444. (51P-16.467/38). Joaquim Cardoso Teotónio, solicitando transferência de firma.
(S/P. 12.839-38) (SIP. 15.129-38). - Arquive-se.
Arquive-se.
Leopoldo Andrade Melo, solicitando 2. a via de recibo. (SIP-7.910
João Batista Soares, reclamando contra a firma Luís Koatz, estar
de 1938). - Arquive-se.
inutilizada a sua carteira profissional. (SI?. 16.073-38). - ArHilda Gschvend, solicitando nova carteira profissional. (SIP- quive-se.
21.259/38). - Arquive-se.
Alfredo Guedes, solicitaodo outra carteira profissional. (St?.
• Albino Alves dos Santos, solicitando outra carteira profissional. 17.052-38). - Arquive-se.
1(SIP-21.180/38). - Arquive-se.
P. F. Filho, solicitando entrega de carteira. (SI?. 17.083Albertino Silva, solicitando outra carteira profissional. (SW- 38) Josd
. - Arquive-se.
20,209/38). - Arquive-se.
Anibal Alves Ribeiro, solicitando outra carteira profissional.
.
Enides Marques da Silva, solicitando nova carteira profissional. (SI?. 17.432.-38). - Arquive-se.
Rubem de Almeida, solicitando outra carteira profissional. (S/P.
.(S1P. 20.8611-8) .. - Arquive-se.
Fernando Nogueira, solicitando registro de livros. (51P. 16.289- 18.738-38). - Arquive-se.
Joaquim Antônio Lima, solicitando outra carteira profissional.
$8). - Arquivese.
Noberto Sozano, solicitando outra carteira profissional. (SIP. (SI?. 18.885-38). - Arquive-se.
n11

16.031-38). - Arquive-se.
Sebastião da Silva Barros, reclamando contra a firma Junvildo
Ferreira Viana por ter infringido o art. II (anotação indevidas na
carteira profissional n. 75.439 co 27' série). (SKP. 16.329-38) Termo 882. - Arquive-se.

Dia 7
•
Ernani António Rodrigues, solicitando outra carteira pedintona/.
(SIP. 19.554-38). - Arquive-se.
. Dia 8
'Manuel Francisco Marta, solicitando outra carteira profissional.
anotação na sua carteira - profisJosé
Odorico
Tibúrcio,
pedindo
(SIP . 10.625-38) . - Arquive-se.
Firmina Miranda Ribeiro, reclamando contra a firma 0. S. Pi- sional por parte da firma Roque Antônio Pascoal - Termo de infração n. 434 (SIP 23.291-38). - Não tendo sido apresentada defesa,
alho. (SIP. 20.53538) - Termo 1.000.-- Arquive-se.
a. 95,
Oliveiro Alves do Nascimento, requerendo nova identificação. imponho a Roque Antônio Pascoal, estabelecido à rua Namur
a multa de 2005000 (duzentos mil réis), previela no § e • do art. 10
,(SI?. 17.581-38). - Arquive-se.
do decreto n. 22.035, de 29 de outubro de 1932, por ter se recusado
José Maria Soares, reclamando contra M. Andrade & Cia. (Si?. a anotar, a carteira profissional pertencente ao seu ex-empregado
Termo
792.
Arquive-se.
17.333-38) José Odorico Tibúrcio, conforme ficou apurado no presente processo.
Lídia Correia Fonseca, solicitando outra carteira profissional.
Dia 9
(SI?. 13.537-38 - Arquive-se.
José Francisco Lopes -Júnior, solicitando devolução de documenJosé Pereira de Sousa, solicitando 2'. via de carteira. (SP. tos. (SIP 26.868138). - Junte-se ao principal e devolva -se, me13.173-38) .
Arquivese. .
cliente recibo,
Nuchim. Lejb Rutman, solicitando registro de livros. (181P.
, - ase Peres da Silva, solicitando devolução de documento. (SI?
27.46. "k 8). - Junte-se ao principal e entregue-se, mediante res
43.445-38). - Arquivo-ao.
Feliciano Soares da Costa, solicitando registro de livros. (812.- cibo. 'Arquive-se.
Sindica._ dos Empregados em Armazena, Trapiche e Escritório
17.101-38) .
Departamento Estadual do Trabalho, solicitando remessa de car- de Estaleiros, ..,:npresas e Agencias de Navegação Nacionais e Estranteira. (SIP. 14.09138). - Arquive-se.
geiras, solicitando devolução de documentos. (S1P 27.027138). !Joaquim Domingos, reclamando contra a firma Valentia & Pe- Junte-se ao principal e entregue-se juntamente com a carteira, me.
reira. (SIP. 14.177-38). - Arquive-se, em face do parecer. Alude diante recibo.
José Manuel Martins Castilho, solicitando registro de livroa.
o despacho ao seguinte: Em face do termo de desistência firmado pelo
reclamante e tendo-lhe sido entregue a carteira, conforme recibo, ,(SIP 26.761138). - Deferido.
Dr. Emílio Thomsen. solicitando registro de livros. (Si? mis.
acima, opino pelo arquivamento deste processo, salvo melhor juizo
mero 26.956138). - Deferido.
da autoridade superior.
Júlio Cardoso Fernandes, solicitando registro de livros. (SM.
Mário Joaquim Fernanda!, solicitando outra carteira profissional.
27.123138). - Deferido.
1(1311'. 18.217-38). - Arquive-se.
Osvaldo Pereira Galdas, solicitando registro da livros. (EP nán
Ambrosina Barbenini Alves, solicitando entrega de sua carteira
profissional na sede deste Serviço. (SIP. 16.322-38). - Arquive-se.
Delfim António de Oliveira, solicitando identificação. .(1LP .
18.460-38). - Arquive-se.

mero 26.766138). - Deferido.
Abílio Ferreira, solicitando registro de livros. (81k 24.771(38).‘,.

- Deferido.
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Comp., solicitandoliatAdro de 11-viu.. çli)
Pereira da Silva
. 036[38) . — Deferido.
Felipe Gogorno, solicitando registro de livros. • (sig 2L042, de
.$938). — Deferido.
Azevedo & Assunção, solicitando transferência de firma. (SIP
27.200138). — Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: Proponho o comparecimento da requerente a este Serviço, afim de apresentar documentos que provem a sua alegação.
Antônio Ribeiro, solicitando registro de livros. (SIP 26.730138).
— Preste o esclarecimento a que se refere o chefe da 3 a Divisão.
Alude o despacho ao seguinte: A requerente deverá esclarecer o destino dado ao livro registrado neste Serviço em 1937.
Guilherme Malaquias dos Santos, respondendo o oficio número
5.618-S, de 9 de julho de 1938. (SIP 25.506-38). — Junte-se ao
principal e arquive-se.
A. Fonseca Pinho dc Irmão, solicitando substituição de seus livros de registro. (SIP 6.983138). — Dirija-se à autoridade competente que é o Intendente do Serviço de Identificação Profissional.
António Cavalcante de Holanda Lima, solicitando registro de livros. (SIP 26.943-38). — Proceda-se nos termos do chefe da 3"
Divisão. Alude o despacho ao seguinte: A requerente deverá esclarecer o destino dado aos livros registrados neste Serviço em 11 de
maio de 1934, sob o n. 0-9.047.
F. Castro Pinto, solicitando substituição de seus livros de registro. (SIP 23.046138). — Não estando as estampilhas inutilizadas.
de conformidade com o que dispõe o art. 5 do regulamento anexo
ao decreto n. 1.137, de outubro de1936, convide-se o requerente a
pagar novo selo, em dobro, nos termos do art. 62, letra b, do referido
regulamento.
Frias & Piuto, solicitando substituição de livros. (SIP. 18.459.
de 1938). — Deferido.
M. da Silva Matos, solicitando registro de livros. (311'. número 27.073-38). — Deferido.
C. Pereira Bacelar,- solicitando registro de livros. (SIP. número 27.022-38). — Deferido.
Satíro Peixoto da Silva, solicitando registre de livros. (SIA). número 27.056-38). — Deferido.
Nagib Chek Haled, solicitando novo registro de livros. (SIP.
27.034-38). — Proceda nos termos do parecer do chefe da 3° Divisão. Alude o despacho ao seguinte: De acordo, após as necessárias
verificações, proponho que se faça o registro novo, mediante a abertura de um terno elucidativo na primeira folha do livro de matrícula
de empregados, citando-se o número do presente processo. O registro
anterior, deverá ser cancelado, Lambem de acordo com o presente
processo.
Júlio Ribeiro e Orlando Di Lauro, solicitando urgência para o
inquérito requerido pelo processo SIP. 17.894-38. (SIP. 20.474-38)
— Junte-se ao principal e volte informado. À 4* Divisão.
Castro & Randolfo, solicitando transferência de firma. (SIP.
n. 6 985-38). — Dirija-se à autoridade compete.nte, que é o intendente do Serviço de Identificação Profissional.
Luiz Rosental, solicitando registro de livros. (511'. 27.043-38).
1.n Deferido.
Joaquim Machado Fagundes, solicitando substituição ae seus livros de registro. (SIP. 24.767-38). — Deferido.
António Caetano dos Santos, solicitando registro de livros. (SIP.
$.802-38). — Deferido.
Manuel Rangel, solicitando transferência de firma. .(SIP. número 27.206-381. — Deferido.
Albino O. Lanus, solicitando registro de livros. (81I'. 20.803,
de 1938). — Deferido.
Carlos Lopes da Silva, solicitando registro de livres. (8 1 P. n ú
-mero26.8013)—Dfido
Alvaro Elias Chame, solicitando registro de livros. (SIP.
mero 26.935-38). — Deferido.
José Carneiro dos Santos, solicitando registro de livros. (SIP.
n. 26.901-38). — Deferido.
J. Gonçalves da Silva, solicitando registro de livro.
nóznero 36.884-38). — Deferido.
Rafael kluaepari & Cia., solicitando registro de livros. ,(SIP.
Z0.887-38). — Deferido.
Catão & Cia. Ltda., solicitando registro de livros. :(all!. DAmero 26.676-38). — Deferido.
Pedro Palhares Malafaia, solicitando registro de livros. (SIR.
36.754-38). — Deferido.
Civilização Brasileira S. A., solicitando transferènein de local.
ONT . 17.421-38 — 8I1'. 21.797-38). — Deferido.
Sorveteria e Café Flórida Ltda., solicitando registro de livros.
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beeeee.a ee Sousa Lima, solicitando devolução de documento.,
(SR'. .20.08Zs-U8). — Junte-se ao anterior, • devolva-se, mediante
recibe.
Fernando João Teixeira de Morais, solicitando identificação.
(SIP. 14.497-38). — Como proposto. Alude o despacho ao seguinte:
Em virtude da 0.2. 241, de 2-12-1938, proponho que o requerente
de fls. 2, apresente o seu título de legalização em território nacional, fornecido pela C.P..E. À consideração superior.
Fernando Morais Lara, solicitando identificação. (SI!). 25.119,
de 1938). — Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: O referido exibiu a sua carteira de identidade n. 442.706, expedida em
14-11-938. pela Polícia do Distrito Federal, tendo ainda, apresentado
o atestido de profissão (anexo à fls. 3), assim sendo, penso poder
ser feita a identificação, desde que o requerente, apresente um documento que prove a data de sua chegada alegado à fls. 2.
José Marques Devesa, solicitando entrega de carteira. (SIP.
24.887-38). — Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: Em
virtude da O.S. 241, de 2-12-93S, proponho que o requerente de fls.
2 apresente o seu titulo de legalização em territorio nacional, for-.
necido pela C.P.E. À consideração superior.
Manuel Soares Gomes ou Manuel Gomes Junior, solicitando entrega de sua carteira profissional. (SIP. 24.919-38). — Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: Em virtude da 0. S. 241, de
2-12-938, proponho que o requerente de fls. 2 apresente o seu título de legalização em território nacional, fornecido pela C.P.E. 411,
consideração superior.
Jorge de Oliveira Silva, solicitando entrega de carteila. (SIP.
24.743-38). — Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: Em
virtude da O.S. 241, de 2-12-1938, proponho que o requerente de
fls. 2 apresente o seu título de legalização era território nacional,
fornecido pela C.P.E. À consideração superior.
Manuel da Silva Oliveira, solicitando identificação. (SIP.
mero 24.558, de 1938). Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: O referido exibiu a sua carteira de identidade n. 430.871, expedida em 15-6-1938, pela Polícia do Distrito Federal, tendo ainda
apresentado o atestado de profissão anexo à fls. 3), assim sendo,
penso pode ser feita a identificação, desde que o requerente apresente na ocasião da mesma, um documento que prove a data da sua
chegada alegada à fls. 2.
Acácio Ferreira, solicitando identificação. (SIP. 23.704-38).
--Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: Em virtude da
0.8. 241, de 2-12-38, proponho que o requerente de fls. 2, apresente o seu titulo de legalização em território nacional, fornecido pela
C.P.E. À consideração superior.
Bughard Wedemeyer, solicitando identificação, (SIP. 23.163%,
de 1938). — Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: Em vir.
tudo da 0.2. 241, de 2-12-1938, proponho que o requerente de fls.
2 apresente o seu titulo de legalização em território nacional, fornee
eido pela C.P.E. À consideração superior.
Dia 9
Ordem de serviço n. 242 — O intendente do Serviço de Identificação Profissional, usando das atribuições que lhe são conferidas
pelo disposto na alínea d, art. 28 do Regulamento baixado pelo
decreto n. 766, de 20 de abril de 1938, resolve determinar que o
contador interino, Alfredo Lima Gomes, passe a fazer o recolhimento ao Tesouro da raoeita arrecadada neste Serviço, no impedimento
do funcionário Alvaro César de Melo Castro Menezes, tendo em vista
o disposto no artigo 83, § 3°, do Código de Contabilidade da União.
António Afonso da Silva, solicitando identificação. (SIP. número 18.072138). — Reformo o des p acho anterior, determinando
que o requerente apresente o título de legalização em território nacional, fornecido pela Comissão de Permanência de Estrangeiros,
designada pelo Sr. Presidente da República.
Antônio Pereira Neves, solicitando entrega de carteira. (SIP.
24.312138). — Emita-se a carteira.
Américo de Sousa Barros, solicitando identificação. (5I1'. número 24.269138). — Faça-se a identificação, de acordo cem as
normas adotadas.
Abel de Almeida Pinto, solicitando identificação. (SIP. número
25.582138). — Faça-se a identificação, de acordo com as normas
adotadas.
João da Costa, solicitando identificação. (SIP. 4.573188).
Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
José Augusto Mano, solicitando identificação. (SIP. 24.835138);
Faça-se a identificação, de acordo com ao norma adotadas.
Isolas de Cano, solicitando entrega de carteira. (SIP. 25.491,
de 1938). — Emita-se a carteira.
(SIP. 26.747-38), — Deferido.
Wilfried Wagner Manslau, solicitando identificação. (SIP..
José Gomes de Oliveira, tolicitandó registro da livros. :(IP.
20.273138). — Reformo o despacho anterior, determinando que o
36.746-38). — Deferido.
requerente apresente o título de legalização em território nacional,
Ferreira dc Morgado, solicitando registro de livros. :(8IP.
fornecido pele Comissão de Permanência de Estrangeiros, designada
pbero 26.471-38). — Deferido.
Raul Brandão, solicitando registro de livros. .(SIP. 0.850-3a). pelo Sr. Presidente da República.
José Maria Fontoura, solicitando identificação. (SIP. 24.208,
Deferido.
de 1938). — Faça-se a identificação, de acordo com as normas
Casal dc Leite, solicitando registre de livros. :(SIP. 26.847-38).
adotadas.
— Deferido.
Carolina de Almeida, solicitando identificação. (SIP. 18.679,
Welson Silveira, solicitando registro de livros. (SIP. 28.981,
de 1938). — Faça-se a identificação, de acordo com se normas
46 1938). — Deferido.
13' Inspetoria Regional, respondendo oficio n. 6.077-8, deste adotadas.
,
Pietro Sciarnmacella, solicitando identificação. (ar, . 18.058,
çSIP. 25.411-1938). — Junte-se ao principal e arquive-se.
Eustáquio Pereira de Castro, solicitando devolução de documen- de 1938)/ — Apresente o titulo de legalização em território nulo..
to. (SIP. 27.255-38). — Junte-se ao aqterior e devolva-se, mediante nal, forr 'eido pela Comissão de Estrangeiros, designada pelo Senhor
Preside/ .,e da República.
iree:xe,
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Fernando Júlio Peres de Seabra Santos, solicitando identificatão. (S1P. 17.175138). - Reformo o despacho anterior, determinando que o requerente apresente o título de legalização em território nacional, fornecido pela Comissão de Permanência de Estrangeiros, designada pelo Sr. Presidente da República.
Libman-litum Chers, solicitando identificação. (SIP. 16.763,
de 1938). - Reformo o despacho anterior, determinando que o requerente apresente J titulo le legalização em território nacional,
fornecido pela Comissão de Permanência oe Estrangeiros, designada
pelo Sr. Presidente da República.
Francisco Antônio Morais Cabaleiro, solicitando identificação
para seu filho menor Jesus Morais Gil. (SIP. 19.397138). - O
menor Jsus Morais Gil deve apresentar o título de legalização em
território nacional, fornecido pela Comissão de Permanência de
i
Estrangeiros.
Manuel Martinez Ramos, solicitando identificação. (SIP. número 19.911138). - Reformo o despacho anterior, determinando
que o requerente apresente o titulo de legalização em território nacional, fornecido pela Comissão de Permanência de Estrangeiros,
designada pelo Sr. Presidente da República.
Narciso Fernandes da Silva, solicitando identificação. (SI?.
17.725138). - Reformo o despacho anterior, determinando que o
requerente apresente o título de legalização em território nacional,
fornecido pela Comissão de Permanência de Estrangeiros, designada
pelo Sr. Presidente da República.
Maria Delfina, solciitando identificação. (SI?. 22.814, de 1938).
- Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
Manuel Tavares Catarino, solicitando identificação. (SI?. número 18.056138). - Reformo o despacho anterior, determinando
que o requerente apresente o titulo de legalização em território nacional, fornecido pela Comissão de Permanência de Estrangehos,
designada pelo Sr.. Presidente da República.
José Augusto Figueiredo, solicitando identificação. (SI?. número 25.531138). - Como proposto. Alude o despacho ao seguinte:
Em virtude da O. S. de 2-12-38, proponho que o requerente de
Xis. 2 apresente o seu titulo de legalização em território nacional,
fornecido pela C. P. E. Á consideração superior.
Robtuitiano Lopo Barreiro, solicitando identificação. (SI?. número 23.579138). - Como proposto. Alude o despacho ao seguinte:
Em virtude da O. S. 241, de 2-12-38, proponho que o requerente
de fls. 2 apresente o seu título de legalização em território nacional, fornecido pela C. P. E. Á consideração superior.
Américo Garitano. solicitando identificação. (SI?. 25.498, de
1938). - Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: Em virtude da O. S. 241, de 2-12-38, proponho que o requerente de fls. 2
apresente o seu título de legalização em território nacional, fornecido pela C. P. E. Á consideração superior.
Hornet Richard Hormann, solicitando identificação. (SIP. número 25.134138). - Gomo proposto. Alude o despacho ao seguinte:
Em virtude da O. S. 241, de 2-12-36 dr onho que a requerente de
Xis. 2 apresente o seu título de le balização em território nacional,
fornecido pela C. P. E. A' consideração superior.
Manuel Ribeiro, solicitando entrega de carteira. (SIP 23.103,
de 1938). -- Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: Em
virtude da O. S. 241, de 2-12-38, proponho que o requerente de
fls. 2, apiesente o seu titulo de legalização em território nacional,
fornecido pela G. P. E. À consideração superior.
.
Augusto Dias, solicitando identificação. (SI?. 23.645138). Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: O referido exibiu
a sua carteira de Iclentifidade n 345.575, expedida em 20-6-1936,
pela Policia d( Distrito Federal, tendo ainda, aprestntado o atestado de profissão (anexo à fls. 3), assim, sendo, penso pode ser feita
a identificação, desde que o requerente, apresente na ocasião da
mesma, um documento .que prove a data de sua chegada alegada à
fôlhas 2.
Luiz Soares da Faria, solicitando identificação. (SI?. 23.606,
de 1038). - Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: O referido exibiu a.sua carteira de motorista n. 43.560, série 4 8, prontuário n. 15.914, expedida em 13-9-1935, pela Policia do Distrito
Federal (Inspetoria do Tráfego), assim, sendo, penso pode ser feita a
Identificação, desde que o requerente apresente na ocasião da mesma, um documento que prove a data de sua chegada alegada à
'Olhas. 2.
Domingos de Oliveira, solicitando entrega de carteira. (Si?.
n. 25.580138). - Como proposto. Alude o despacho ao seguinte:
Em virtude da O. S. 241, de 2-12-38, proponho que o requerente
de fls. 2 apresente o seu titulo de legalização em território nacional, fornecido pela C. P. E. Á consideração superior.
Herlmut Brann, solicitando identificação. (SI?. 24.786, de
1938). -- Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: Em virtude da O. S. 241, de 2-12-38, proponho que o requerente de fls. 2
apresento o seu título de legalização em território nacional, fornecido pela C. P. E. Á consideração superior.
Manuel Ferreira, solicitando identificação (SI? 25.564-38). Como proposto.
. Alude o despacho ao seguinte: Em virtude da OS 241, de 2-12-38,
proponho que o requerente de fls. 2 apresente o seu titulo de legalização em território nacional, fornecido pela C.P.E. À consideração superior.
José Maria dos. Santos, solicitando identificação (SIP 24.524,
de 1938). - Como proposto.

- 'Alude o des p acho ao seguinte: Em virtude da OS 241, de 2-1238,
proponho que o requerente de fls. 2, apresente o seu título de legalização em território nacional, fornecido pela C.P.E. À consideração superior.
Togo Erre Macaroff Marchand Bittencourt, solicitando retificação de sua carteira profissional 6.261. lsérie, com renovação (SIP
26.622-38). - Não se tratando de um caso característico de retificação de nome, faça-se a anotação solicitada a fls. 2, de acordo
com o documento apresentado.
Abílio Marques, solicitando entrega de sua carteira prefissio.4
nal (SI? 20.417-38). - Como proposto.
Alude o despacho ao seguinte: Em virtude da OS 241, de 2-12-38,
proponho que o requerente de fls. 2, apresente o seu titulo de legalização em território nacional, fornecido pela C.E.P. À consi,
geração superior.
Motor Cunha de Alcântara, solicitando 2' via de carteira. (SI?
19.217-38). - Proceda-se como proposto.
Alude o despacho ao seguinte: Tendo verificado não pertencer
ao mesmo a ficha 3.480 da 24' série, e sim a D. Edurvalina Vaz de
Melo, prontificou-se o requerente a pagar nova carteira. Assim,
submeto à consideração superior, opinando para que soja feita nova
identificação.
José Martins, solicitando identificação (SIP 26.266-38).
Como proposto.
Alude o despacho ao seguinte: Em virtude da OS 241, de 2-12-38,
proponho que o requerente de fia. 2, apresente o seu titulo de legalização em território nacional, fornecido pela C.E.P. À constderação superior.
José Júlio Alves, solicitando identificação (SI? 24.633-98)..
-- Como proposto.
Alude o despacho ao seguinte: Em virtude da OS141, de 2-12-4
proponho que o requerente de fis. 2, apresente o seu titulo do legif. e
lizaç'ão em território nacional, fornecido pela C.P.E. À consIde- F ração superior.
José-. António Rodrigues, solicitando identificação (SI? 24A65, 4
de 1938). - Como proposto.
Alude o despacho ao seguinte: Em virtude da OS 241, de
2-12-38, proponho que o requerente de fls. 2 apresente o seu titulo de legalização em território nacional, fornecido pela C.P.E.
À. consideração superior.
António Moreira Neves, solicitando identificação (SI? 24.929,
de 1938). - Gomo proposto.
Alude o despacho ao seguinte: Em virtude da OS 241, de
2-12-38, proponho que o requerente de fls. 2 apresente o seu titulo de legalização em território nacional, fornecido pela C.P.E.
À consideração superior.
Davi José Pereira, solicitando identificação (SIP 24.319-38)„
- Gomo proposto.
Alude o despacho ao seguinte: Em virtude da OS 241, de •
2-12-38, proponho que o requerente de fls. 2 apresente o seu titulo de legalização em território nacional, fornecido pela C.P.E..
À consideração superior.
António Joaquim de Oliveira, solicitando identificação. (SI?
24.328). - Como proposto.
Alude o despacho ao seguinte: Em virtude da OS 241, de
2-12-38, proponho que o requerente de fls. 2 apresente o seu ti.talo de legalização em território nacional, fornecido pela
À consideração superior.
João Pinto de Oliveira, solicitando identificação (SI? 25.396-38).
- COMO proposto.
Alude o despacho ao seguinte: Em virtude da OS 241, da •
2-12-38, proponho que o requerente de fls. 2 apresente o seu tiq
tulo do legalização em território nacional, fornecido pela C.P.E.
A. consideração superior.
José Jacó, solicitando identificação (SI? 25.25.230-38). - Con, 'vide-se o interessado a apresentar prova do permanência legal
no país.
Maria do Carmo, solicitando identificação (SI? 25.859-38).
Como proposto.
Alude o despacho ao seguinte: Em virtude da OS 241, dei
2-12-38, proponho que o requerente de fls. 2 apresente o seu ti.:
tule de legalização em território nacional, fornecido pela C.P.E.
'À consideração superior.
Miguel Mutto, solicitando identificação (SI? 25.258-38).- Corno.
proposto.
Alude o despacho ao seguinte: Em virtude da OS 241, dei
2-12-38, proponho que o requerente de fls. 2 apresente o seu ti.,
tulo de legalização em território nacional, fornecido pela U.P.E.,
a consideração superior.
Manuel Francisco da Costa, solicitando identificação (51P 21.187,
de 1938). - Reformo o despacho anterior, determinando que o re- •
querente apresente o titulo de legalização em território nacional for-.
nocido pela Comissão de Permanência de Estrangeiros, designada pelo Sr. Presiden:e da República.
Jdahann lieinrick Kubler, solicitando identificação (SI? 25.185,
de 1938) - Como proposte.
Alude o de..:pnchn co seguinte: Em virtude 'da OS 241, de
2-12-38, proponho que o requerente de fls. 2 apresente o seu titulo de legalização em território nacional, fornecido pela C.P.E.
• consideração superior.
Germano Rutirigucs, solicitando identificação (SI? 25.025-38).,
- Faça-se a identifica4o, de acordo com as normas adotadas.
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Felipe Frenkel, solicitando ider.tificação (SIP 13.250-38). —
Reformo o despacho anterior, determinando que o requerente apresente, o titulo de legalização em território nacional, fornecido pela
Comit-'são de Permanência de Estrangeiros, designada pelo Sr. Presidente da República.
Francisco Rodrigues, solicitando identificação (SI? 21.227-.38).
.—'Reiorino o despacho anterior, determinarei° que o requerente apresente o titulo de legalização em território nacional, fornecido pela
Comissão de Permanência de Estrangeiros, designada pelo Sr. Preside' te da República.
Antônio Ferreira, solicitando identificação (SIP 24.087-38). —
Como , proposto.
klude o despacho ao seguinte: Em virtude da OS 24t,' de
2-12-.33, proponho que o requerente de fls. 2 apresente o seu tftule de legalização em território nacional, fornecido pela C.P.E.
tÀ consideração superior.
Joaquim da Cunha Ribeiro, solicitando indentifieação (81P
23.787-38). — Como proposto.
Alude o despacho ao seguinte: Em virtude da OS 241, de
2-12-38, proponho que o requerente de fls. 2 apresente o seu ti-tulo de legalização em território nacional, fornecido pela C.P.E.
IA consideração superior.
, Metro Goldwyn Mayer do Brasil, remetendo talão de carteira
-`1)NT 17.489-38 — SI? 23.380-38). — Arquive-se.
Palmira Cendon Costa, solicitando entrega de carteira. (131P
25.237-38). — Como proposto.
, Alude o despacho ao seguinte: Em virtude da 03 241, de
2-1218, proponho que o requerente de fls. 2 apresente o seu tifu lo e legalização em território nacional, fornecido pela C.P.K.
,
co n : ideração superior.
'
I(i anuel Antelo Cives, solicitando identificação (SIP 18.898-38),
, emano o despacho anterior, determinando que o requerente apre' ente' o titulo de legalização em território nacional; fornecido pela
.omsão
de Permanência de Estrangeiros, designada pelo Sr. Prag
kide ' g da República.
•
António Pereira, solicitando identificação (SI? 21.499-38). —
Beforáo o despacho anterior, determinando que o requerente aprecente' o titulo de legalização em território nacional, fornecido pela
Comissão • de Permanência de Estrangeiros, designada pelo Sr. Pra-.
' aidente da República.
- Davi Teixeira, eolieltando identificação (SI? 21.215-38). —
1teforrno o despacho anterior, determinando que o requerente aprerente o titulo de legalização em território nacional, fornecido pela
Comissão de Permanência de Estrangeiros, designada pelo Sr. Presidente da República.
Helmut Hein„ solicitando identificação (31P 21.10648). 0.- Reformo o despacho anterior, determinando que O requerente apresente o titulo de legalização em território nacional, fornecido pela
Comissão de Permanência de Estrangeiros, designada pelo Sr. Presidente da República.
Maria Teixeira, solicitando identificação. (ar 20.790-30) .—
,Yaça-se a identificação, de acordo com as normas adotada,.
.4. António Pereira da Silva, felicitando identificação. (B1P 20.009,
'do 1938), — Reformo o despacho anterior, determinando que o te•4uerente apresente o titulo de legalização era território nacional,
• lorneeido pela Comissão de Permeei/da de Estrangeiros designada
/Selo 'Sr. Presidente da República.
.tos() Amado, solicitando identificação. (SI? 21.876-38).—Reorme o despacho anterior, determinando que o requerente apresou° titulo de legalização em território nacional, fornecido pela Co4alio de Permanência de Estrangeiro., fornecido pela Comissão de
eia de Estrangeiro., designada pelo Sr, Presidente da
1,411cp0 ica.
.., eonor Pinheiro, solicitando identificação. (81P 20.483-38)0.-a
pforplo o despacho anterior, determinando que o requerente speelente o título de legalização em território nacional, fornecido pela
. Comissão de Permanência de Estrangeiros, designada peio Sr. Pr.,, idettte da República.
. ,c, .3,086 Maris, solicitando Identificação. (Si? 19.93948). .p.- Re.
4011:40 o despacho anterior, determinando que o requerente apresente
1) título Re legalização em território nacional, fornecido pela Comissão de Permanência de Estrangeiros, desi gnada pelo Sr. Presidente
..da República.
José Diogo Ferreira, solicitando identificação. (8113 20.145-38).
— Reformo o despacho anterior, determinando que o requerente
apresente o titulo de legalização em território nacional, fornecido
pela Comissão de Permanência de Estrangeiros, designada pelo Senhor Presidente da República.
Dl* 10
António Leston Castelo, solicitando transferência de firmei.
L SIP 27-281-38). — Como proposto. Alude o despacho ao seguinte:
'reponho o comparecimento da requerente a este Serviço, afim de
,,Ipresentar documentos que provem a sua alegação.
Associação Guanabara, comunicando transferência de local
k, DNT 18.729-38. SI? 20.966-38). — Como proposto. Alude o des-
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•

Levf Gasparian, solicitando transferência do firma. (SI P
18.477-38). — Gomo proposto. Alude o despacho ao seguinte: Proponho o compareeunento tia requerente a este Serviço, afim de apre-

sentar documentos que provem a sua alegação.
José Ferreira da Silva, solicitando transferência de firma. (SI?'
(8.652-38). — Como proposto. Alude o despacho ao se6uiiie: Proponho o comparecimento da requerente a este Serviço, afim de apresentar documentos que provem a sua alegaçao.
Aromado Lopes, solicitando transferência de firma. (SI? 18.663,
de 1938). — Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: Proponho o comparecimento da requerente a este Serviço, afim de apre-

sentar aocumentos que provem a sua alegação.
N. O. Santos, solicitando transferência de firma. (SI? 18.876,
de 1938) — Corno proposto. Alude o despacho ao seguinte: Proponho o comparecimento da requerente a este Serviço, afim de apretentar documentos que provem a sua alegação.
Valdeinar Ferreira Moreira, solicitando transferência de firma.
ZSIP 17.295-38). — Como proposto. Alude o despacho ao seguinte:
Proponho "o comparecimento da requerente a este Serviço, afim de
apresentar documentos que provem a sua alegação.
American Steamship Agencies Co. Inc., comunicando transferência de local. (SI? 17.362-38). — Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: Proponho o comparecimento da requerente a esteServiço, afim de apresentar documentos que provem a sua alegação.
Ezequiel Casemiro Pereira, solicitando transferência de firma.
(SIP 18.087-38). — Como proposto. Alude o despacho ao seguinte:
Proponho o comparecimento da requerente a este Serviço, afim de
apresentar documentos que provem a sua alegação.
José Celestino de Barros, solicitando registro de livros. (SI?
27.221-38) — Proceda-se nos termos do parecer do chefe da 3 a Divisão. Alude o despacho ao seguinte: O requerente deverá se dirigir ao Sr. intendente do Serviço de Identificação Profissional, que
a autoridade competente.
Nicolau Nasseh, solicitando registro de livros. (SI? 27.222-38),
Proceda-se nos termos do parecer do chefe da 3a Divisão.
Martins & Santos, solicitando substituição de seus livros de registro. (Si? 5.554-38). — Como proposto. Alude o despacho ao se-.
vinte. De acordo, proponho que se faça a continuação mediante a
apresentação dos livros acabados, assim como, além da transferência
de local, seja anotada a modificação do ramo de atividade de pintura para fábrica de molduras.
A. Lemos, solicitando substituição de seus livros de registro.
(Si? 19.628-38). — Deferido. Recomendo mais atenção quanto á
observando dos prazos regulamentares para Informação dos processos.
A. Bonniard & Cia. solicitando substituição de seus livros de regiátro. (SIP 13.727-38; — Deferido. Recomendo mais atenção na
observando dos prazos regulamentares para informação dos processos.
'António Campos de Oliveira, solicitando transferência de local.
(131P 18.363-38). — Como proposto. Alude o despacho ao seguinte:
Proponho o comparecimento da requerente a este Serviço, afim de
apresentar documentos que provem atm alegação.
Sociedade Cooperativa de Responsabilidade Ltda., solicitandO
transferência de local. (SI? 26.202-38). — Deferido.
Adalberto dos Santos Ferreira, _solicitando registro de livros.
Deferido.
( SR 27.163-38 ). —
Jaci Tavares, solicitando substituição de seus livros de registro.
'(8IP 23.33143). — Deferido.
Belmiro Monica, solicitando registro de livros. (SI? 27.172-38).
— Deferido.
Antônio Correia de Oliveira, solicitando registro de livros. (51.1*
27:164-38). — Como. proposto. Alude .o despacho ao seguinte: Proponho-que se -faça o' registropara o transporte.
Slianaa Tarnapolsky, solicitando registro de livros. (SI? 27.210,
de 1938). --Deferido.
• Arnaldo dos Santos, eoliettando registro de livros. (FRP 27.165.
de 1938). -- Deferido.
José Lucckz, solicitando substituição de seus livros de registro.
Deferido.
( BR 9.228-38 ).

• Vieira & Ramos, solicitando registro de livros. (Si? 27391-38);
— Deferido.
Manuel B. da Saca. solicitando substituição de setas Home de
Deferido.
registro. (SI? 25.354-38).
Salomão Neder. solicitando transferência- de local. (SI? 16.019,
.."
de 1938)-. — Deferido.
• ATIUM1110 ti - Oliveira da . Conceicão. solicitando substituição de
•

'

Mas livro/ de registro; (RTP 8.4084M.. —. Deferido.
Dia Ode dezembro de 1938
Notificações expedidas:
• "7 - *
•

•

•
Ao Sr. Benjamim da Cunha:*
N. 10.031 — Solicitando comparecimento ás 14 horas do dia 22
de dezembro, afim de retificar a carteira profissional de seu ex-enm
pregado Jeremias Batista (SI? 26.323-38).
— Ao Sr. Albano Pessoa:
N. 10.032 — Solicitando comparecimento ás 14 horas do dia 15
pacho ao seguinte: De acordo; devendo apresentar ainda um do-. do dezembro; afim de anotar a carteira profissional de seu ex-empregado Sérgio Ferreira (SIP 21.598-38).
umente oficial que prove a transferência havida.
Ao Sr. Nicanor José Figueira
O. J. Antunes. solicitando transferência de firma. (SIP 18.327,
10.041 — Solicitando comparecimento com a brevidade post . 1938) • — Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: Pro- sfvel,N.afim
de prestar esclarecimentos ao chefe da Aa Divisão do Ser,
;ponho o comparecimento da requerente a este Serviço, afim de apreviço de Identificação Profissional (SI? 22.804-38)
=s. eMar documentos quê Provem a sua alegação.

ri

•

—

OFICIAL `(Secção

culara-feira

rr. José do Azevedo Silva Júnior:
-—
N. 10.012 — Soliel'ando comparecimento com a brevidade
sivel, afim de prestar esclarecimentos ao chefe da 4' Divisão do Seu;
viço de identificação Profissional, DNT 9.791-38 • SIP, 6.036-38).
Dia 10
Ao Sr. Guilherme Boschen:
N. 10.058 — Solicitando comparecimento ás 12,30 hora' no ali
19 de dezembro, afim de substituir a carteira profissional de seu empregado Nelson Batista dos Santos (SI? 27.591-38).
— Ao Sr. Joaquim Alves Morgado:
N. 10.059 — Solicitando comparecimento ás 13,30 horas do dia
19 de dezembro, afim de anotar a carteira profissional de seu ex-empregado Guilherme Augusto Alves (SI? 27.592-38).
— A firma M. Soares & Vieira:
N. 10.060 — Solicitando comparecimento ás 12 horas do dia 19
de dezembro, afim de anotar a carteira profissional de seu ex-enspregado Manuel Furtado Fontes (SI? 27.593-38).
— Ao Sr. F. Nogueira:
N. 10.061 — Solicitando comparecimento ás 13 horas do dia 19
de dezembro, afim de restituir a carteira profissional de seu em..
•
pregado Adolfo Lehner (SI? 27.594-38).
— A firma Carioca Dansas Ltda.:
N. 10.062 — Solicitando comparecimento Nis 13,30 horas do dia
19 de dezembro, afim de substituir a carteira profissional de seu empregado Aloisio Alves Barbosa (SI? 27.595-38).
— Ao Sr. Manuel Quesada:
N. 10.063 — Solicitando comparecimento ás 14,30 horas do dia
19 de dezembro, afim de substituir a carteira profissional de seu empregado Agostinho Magalhães (SI? 27.596-38).
— A Sociedade Pasta Rosa Ltda.:
N. 10.084 — Solicitando comparecimento ás 12 horas do dia 20
de dezembro, afim de anotar a carteira profissional de seu empregado João da Costa Braga (SI? 27.597-38).
— Ao Sr. Moacir Figueira:
ras do did
N. 10.065 — Solicitando comparecimento áslf he
20 de dezembro, afim de anotar a carteira profissional de meu empregado Claudionor da Silva (SI? 27.598-38).
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
EXPEDIENTE DO $R. PRESIDENTE

Dia 28 de novembro de 1938 .
Ao Sr. presidente da Companhia Nacional S. A.'
—
N. 532 --- Solicito-vos digneis providenciar no ;cedido de itik
este Conselho Regional infermado si os Srs. Ernest Faulhaber,
dwig Bertold. Vatter Christoph, Georg, F. Pawella, Henrique Augusto Roenick, Rodolfo Henrique Roenick, Franz Xavier Schnsmann,
Va/demar Fietz e Eugen Zoerrer ainda exercem funciiles t#,Scnicas
nessa Companhia.
e t!
Dia 29
Ao Sr. secretário do Conselho Regional de Engenharia • Argeltetura da 6. 9, Região — São Paulo:
N. 541 — Tenho o prazer de acusar o recebimento do vosso oficio ri. 9.166, datado de hoje, remetendo as fichas enviadas a esse
Conselho para identificeção do Sr. Romeu de Sousa Carvalho.
Respondendo, comunico-vos que a ficha verde 'voltou sem a ideeitilleacão solicitada, motivo por que junto-a ao P resente, solicitando
vos digneis providenciar no Sentido de ser' o' Sr: Tremeu de' Soma
•
Carvalho identificado na mesma.
Dia 6
• Ao Sr. presidente do Conselho Federal 'de Engenharia e Aequitetura:
N. 545 Tenho a subida honra de acuar o recebimento do
vosso oficio n. 42, datado de 5 do 'corrente, eoranniesuado que •
Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura prestará signiticativa
homenagem ao Exmo. Sr. Presidente da República do Brasil, no aia
dez do corrente ás 14 horas, e convidando para que este CREA fatia
sentir a S. Ex. os trabalhos já realizados em prol da classe regulaJuntada pelo decreto n. 23.569 de 11 de dezembro de 1933.
Em resposta, tenho o prazer de levar ao vosso conhecimento
que o supracitado oficio foi lido em sessão deste Conselho; realizado em 5 do corrente, tendo ficado deliberado o comparecimento
de todos os Conselheiros no dia dez do fluente k g 14 horas neste
CFtEA.
— Ao Sr. diretor da Diretoria de Fiscalização de Obrai e Instalações:
N. 546 — Tenho SP prazer de acusar o recebimento do vosso
oficio n. 152-GD, datado de 18 de novembro p. passado, comunicando
letim n. 176, determinando que, no osso de legalização de obras, o
que, em atenção ao oficio deste CREA n. 508, fizestes baixar o hoprojeto respectivo deverá ser assinado por profissional devidamente
registrado.
•
Dia 8
Ao Sr. Francisco Viegas Calçada — Rua 2 d eMaio n. 114
'(Sampaio):
N. 347 Comunico-vos qUe o Conselho Regional, em sua sessão de
Se de dezembro de 1938, tomando conhecimento de vossa petição de
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defesa do auto do constatação de infração n. 357, resolveu cancelar, \
o referido auto.
— Aos Srs. Azevedo Moura & Gertum — Avenida Nilo Peçonha
n. 155 s19-081910
N. 548-38 — Comunico-vos que este Conselho Regional, em
tua sessão de 5 de dezembro corrente, resolveu, de acordo com o pa- 1
recer do Sr. Conselheiro relator, manter a multa 'constante do auto
de constatação de infração n. 360, na importância de um conto de
reis.
Aproveito a oportunidade para lembrar-vos que não foi paga a
multa de quinhentos mil reis, constante do auto de constatação de ine I
fração n. 141, e mantida em sessão de 11 de outubro de 1937, cuja
decisão vos foi cumunicada pelo oficio n. 478 de 1937, datado do 22 i
do mesmo mês e ano.
Convido-vos a fazerdes, amigavelmente, os referidos pagamentoi
no prazo de dez dias, para evitar que os referidos autos sejam enel
viados a juizo para cobrança executiva, nos termos do artigo 41 41
seus parágrafos do decreto n. 23.569.
DECISÃO
PROCESSO N. 4.465 — AUTUADO -- CELSO DA CUNHA GONÇALVES
Visto, examinado e relatado este processo número quatrc mg •
quatrocentos e sessenta e cinco, em rue é autualo Celso da Cunho"
Gonçalves, por infração dos artigos oito e dezesiste do decreto vinte
e três mil quinhentos e sessenta e nove d eonze de dezembro da
mil novecentos e trinta e três, combinados com a resolução nilmeró
quinze, artigo dezesseis, letra C, de Conselho Federal de Engenharia.;
e 'Arquitetura, verifica-se que: do auto de constatarão de infração
número duzentos e quarenta e sete (247) consta que Celso da Cunha
Gonçalves assiou a planta do prédio em construção à Avenidá Ene
genheiro Richard número sete (7), para a firma J. V. de Sousaconstruir, o que constitue clara infração do' artigo oito, visto não;
s eachar aquela firma registrada neste Conselho, como expressamen,
te o exige o referido artigo oitp, co ma declaração do seu respone
relve' técnico, infringindo, tombem, o artigo dezesete do mesmo doe
*reto, que veda fazer anuncies, colocar placas, etc, a todos os que não
se acharem regularmente registrados. O processo correu com regue
laridade, tendo sido 'observadas todas as formalidades legais; o auto,
de constatação de infração, foi-lhe remetido pelo correio, sob re;
gistro, e devidamente publicado na "Diário Oficial"; dele teve conhee
cimento e se defendeu pela petição a folhas seis; em sua defesa lise
roca as disposições dos artigos oito e dezesete em que se acha iacurso, porque, alega, o engenheiro civil Celso da Cunha Gonçalves
acha-se regularmente inscrito neste Conselho e é portador da carteira profissional 'número cento e oitenta e cinco-D. Esta alegaçãe
é verdadeira, mas não lhe aproveita, por que não é o Dr. Celso da
Cunha Gonçalves quem está construindo,- mas sim, J. V. de Sousa,
como consta -da placa afixada na obra e, ainda, pela declaração dl
própria defesa, onde textualmente se diz:" o Dr. Celso da Cunha'
Gonha Gancalres acha-se no sul do Pais, a serviço do Governo Foe
ileral, e, Par a (lu ao referido Sr. J. V. de Sousa podesse construid
com a assinatura do autuado, era preciso que tivesse sido feito o ree
gistro da firma, expressamente exigido pelo citado artigo oito, ok,
ainda que o Dr. Celso da Cunha Gonçalves estivesse presente mistos
cidade para que podesse exercer as funções de responsável técnica,
das obras, pois, trata-se de função eminentemente pessoal, não ..adie
mitindo delegação a terceiros que não s eachem nas suas condiçoesk
sete, lavrado contra o autuado Celso da Cunha Gonçalves, pelos tu
resolveu julgar subsistente o auto número duzentos e quarenta
Em vista do exposto, este Conselho Regional, em sua sessão plen
damentos da informação do Sr. Conselheiro Leopoldo Sondi e `pareís
,oer do Sr. Conselheiro Luiz Paixão, que por isso ficam fazendq pint.', •
te integrante desta decisão; bem aplicada a multa do 500$000s(quÇe
nhentos mil reis) por infração dos artigos oito e dezesete combinam
dos com o artigo trinta e oito "a" do citado decreto. Lavra-se is
Competente auto do multa e façam-se as devidas publicações c' intt
mações.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1937. — A. Junqueira Mire*,
presidente. — Luiz Paixão, relator. — Leopoldo Sondy, conselheira,
— Luiz O. Piaheiro Guedes. — Paulo Pires. Attilio C. Limeic
-- Arremedo Godo,/ Filho. — A.d. Mutlinho. — Brotai() E. Milite",
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Requerbrnantos despachados:
Dia 30 de novembro de 1938
- Ana de Rena '(DNP 8.016-38), Alberto Otto (DNP 8.017-38), Ardil
tino Ferreira Xavier (DNP 8.018-38), Amadeu Rodrigues de Valsai
consolos (DNP 8.019-38), AgostinhcksAlves Xavier (DNP 8.020-38);t!
António José da Silva (DNP 8.021-38), António Simões (DNP 8.041
de 1938), Argélia Martins (DNP 8.023-38), António Pereira de Amo-0
rim (DNP 8.024-38), Domingos Alves Xavier (DNP 8.025-38), Elisaa
Sarda (DNP 81026-38), Francisco d'Assis Maroelino (DNP 8.027-38),i'
Hendrikus Jacobus Eshuks (DNP 8.029-38), Hertha Rosenberg (Dele!
8.029-38), Joaquim Rodrigues Pimento! (DNP 8.030-38), José Bretseel
1j
(DNP 8.031-38), Srul (Júlio) Kuperrean (DNP 8.032-38), Jo.s.e Pedrd
(DNP 8.033-38), José Rautenstrnch (DNP 8.034-38), Jufino l;3ritea
(DNP 8.035-38), José Ferreira (DNP 8.036-38), Kurt Rosemberg IDN

-
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B. 037-38), Max Julius Telchamann (DNP 8.036-38), Masza Gipsman '(PG. 14.882). — O Tribunal recusou registro à concessão de que
(DNP 8.039-38), Manuel Lopes da Silva (DNP 8.040-38), Pedro Ca- se trata, afim de que sejam contemplados na pensão os filhos do
can (DNP 8.041-38), Ruth Rosemberg (DNP 8.042-38), Secundino de casamento nulo, nos precisos termos da conclusão do parecer do
Jesus Gonçalves (DNP 8.043-38), Alberto Levy (DNP 8.044-38), Sr. consultor geral da República, a fls. 144 e 147.
Tendo havido empate, o Sr. ministro presidente, desempatou,
Avelino Augusto de Abreu (DNP 8.105-38), Ernesto Edgard Arou
(DNP 8.108-38), Francisco José Vieira (DNP 8.109-38), Friedrich para o fim de ser recusado registro à concessão, sendo votos venBokermann (DNP 8.110-38), Giuseppe Sanseverino fú Francesco cidos os dos Srs. ministros Ruben Rosa, José Américo e Bernardino
(DNP 8.111-38), Joaquim Ferreira Alves (DNP 81112-38), Joaquim de Souza, sendo que o Sr. ministro Ruben Rosa entendia não ser
Pinto Barbedo (DNP 8.113-38), Joaquim Rodrigues da Rocha (DNP o momento oportuno para examinar o assunto. Foi o seguinte #
8.114-38), José Gonçalves Pires (DNP 8.115-38), Júlio Valente de parecer do Sr. Dr. procurador:
"Opinamos pelo registro da concessão a favor de D. Emilia AuPinho (DNP 8.116-38), Loura de Jesus (DNP 8.117-38), Margarida
Marques Cardoso (DNP 8.118-38). ~ire Perez Filho ( I)ÁN P 8328 gusta Gomes dos Reis, cujo direito à vista da prova dos autos está
fora de dúvida.
de 1938). — Certifique-se.
Como viuve do tenente-coronel João Carlos dos Reis Junior,
Reqm311Mentos despachados:
gabe-lhe, de aeOrdo com a lei de montepio, a pensão pelo meamq
deixada.
Dia 1. de dezembro de 1938
O Código Civil, no seu art. 207, declara pererrptoriamente:
Antônio do Snitza DNP 7.572-38), Arava Diament -(DNP 6.5689
É nulo e de nenhum efeito, quanto aos contraentes e aos
de 1938), José Salomão Francisco (DNP 7.298-38), Emílio Lenge
filhos, o casamento contraido com infração de qualquer dos
(DNP 7.196-38), Riscaia Kalil Cury Nanour (DNP 7.467-38), Isaac
na. 1 a 8, do art. 183.
(DNP 7.44)-48),. — Compareça.
Casando-se com o referido militar, D. Resmunda Basile dos
Francisco AntOnio (DNP 6.522-38). — Certifique-se nada cons- Reis fê-lo com infração ,do n. 6 do art.. 183, dó Cod. Civil, onde se
tas.
proibe o casamento de pessoas casadas.
Manuel Barbosa (DNP 5.784-38). — Certifiques-e.
Nada se pode acrescentar ao notavel parecer do fls. 144-147, o
Ricieri Verdolini '(DNP 6.566-38). — Convide-se o interessado
qual subscrevemos com a devida vênia.
prestar melhores esclarecimentos.
David Xavier Forte (DNP 7.511-38).
Restituam-se os do-.
De aposentadoria a John de Grouchy, auxiliar de consulado.
mentos mediante recibo.
Yoshemy Sato (DNP 7.242-38).
Certifique-aei O. que constar r(PG. 18.368) — O Tribunal ordenou o registro da aludida concessão,
tendo o Sr. procurador preferido o seu parecer nos seguintes
da lista de passageiros.
Leonardo Longoberdi (DNP 7.725-38). — As procurações feitas termos:
A. espécie:
cie próprio punho, desde que tragam a letra e firma reconhecidas pelq
Aposentadoria de John de Grouchy, auxiliar de consulado,
:tabelião, podem ser aceitas.
nos termos do art. 170, n. 4, da Constituição de 16 de julho
José Martins de Souza Júnior (DNP. 7.20-38) . . — Ao Sr. inspetor,
de 1934.
eio Santos para certificar.
Foram apurados 36 anos e 19 dias de serviço público e,
Aurélio Sasqueirc Bouzan (DNP 8.129-38), Agnes Adelheld
portanto, concedidos vencimentos integrais.
plirenstein (DM) 8.120-38), Chaim Wolf Niremberg (DNP 8.131-1
Sendo John de Grouchy inglês, suscitam-se no processo
e • 1938), Eu g ênia Kahan (DNP 8.132-38), Gerald Lloyd Bureta (DNP,
dúvidas sobre a constitucionalidade do ato de sua nomeação,
8.133-38), Greta Celine de Cortar (DNP 8.134-38), Hilda Jellinek
que se verificou em 11 de setembro de 1899 e foi confirmada
IFriedinann (DNP 8.135138), João Conceição Fabricio (DNP 8.136
em 28 de maio de 1920 e da sua aposentadoria, dada por Dedo 1938), José Gonçalvee do Sobrado (DNP 8.137-38), Filip George
creto de 30 de setembrb de 1935.
Pullon (DNP 8.1:W-381, Renata Enriiquez (DNP 8.141-38), Samuel
Preliminarmente:
'‘i•icelmann (DNP 8.142-38), Szulir Halpern (DNP 8.143-38), Szulin
Discordamos da diligência sugerida pelo parecer no senBalpern (DNP 8.144-38), Szlarria Goldstejn (DNP 8.145-38), Williarn
tido de ser junto ao processo um outro que se afirma de astrward Wooley (DNP 8.146-38). — Cerrtifinoe-se.
sunto idêntico, solucionado pelo Sr. Presidente da Repúblicas
A controvérsia suscitada nos autos é toda de matéria jurídica sobre a qual o Tribunal pode resolver da melhor maneira com as suas luzas e alto esplrito de justiça, prescindindo
da dita diligência que só poderá ter o efeito de protelar o
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A solução do Sr. Presidente da República que interessa
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uPresidência do Sr. ministro Tavares de Lira — Procurador, Dr. is-0e
poldo Cunha Melo — Secretário, Eduardo Américo de Faria
Presentes os Srs. ministros Otávio Tarquinio de Souza, Ruben,
José Américo, Bernardino de Souza, Eduardo Lopes e José de Castro
'1Ntitlies, foi aberta a sessão.
Relatados pelo Sr. ministro Otavio Tarquínio de Souzal
• Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio:
Ofícios:
n N. 3.291, de 5 de setembro último, da Diretoria de (lontabili'idade, distribuição do crédito de 2:0008000, ã Delegacia Piscai no
Estado de S. Paulo, por conta da verba 3 — Material Permanente,
sub-consignação 1 — Mobiliário, etc., 03) (PO. 24.487).
, N. 3.886, de 5 de setembro último, distribuição de eréditoe no
total de 2:0008000 à Delegacia Fiscal no Estado do Rio de Janeiro,
por conta das consignações i e 2 — Material, sub-consignaçã.o 1 e 13,
04),., (PG. 24.879).
• — O Tribunal ordenou o registro das distribuições de oréditos
solicitadas.
Aviso n. 4.604, de 17 do mês findo, recorrendo da decisão pela
qual a Delegação deste Tribunal recusou registro is despesa proveniOite de ajuda de custo, concedida ao engenheiro de Minas, Jaime
Bffiedito de Araujo, na traportancia de 20:0008000. ( PO. 22.832).
--0 Tribunal mandou dar vista do processo ao Sr. procurad.ar.
Minietério da Educação e Sande Pública:
Oficio n. 211, de 6 do mês findot do Hospital Psiquiátrico, adiantamento de 2:5008000 RO escriturário, classe "I)", Gilberto Mala de
Camargo, para atender às despesas a seu cargo no C trimestre do
coFrente ano. (PG. 21.047). — Foi ordenado o registro da aludida
depesa.
•
Ministério da Fazenda:
Ofícios na 12.918 e 13.165, de 18 e 27 de outubro findo, da Comissão Central de Compras, sobre as contratos celebrado, sob números 291 e 260, com FOI16.3OR, Almeida ti4 Comp. e Rime 34 ;:omp.,
pars fornecimento à Estrada de Ferro Central do Brasil. (PG. 22.715
e ,2L22). — O Tribunal cirdenou o registro dos aludidou contristos.
Processos de eoneessão:
De montepio e meio soldo a Emílio Augusta Gomes di . : Reis,
yjuva dc João Carlos dos Reis Junior, teneote-coronel cio 1. jrcito.

para o exame e registo da concessão objeto do processo, é #
' constante do Decreto de fls. 4.
PAagatit

Todas as nauta G:instituições, desde ei dei linpiirló, itt,3 E de 10
de novembro de 1937,, sempre declararam os cargos públicos priva..
ticos dos brasileiros (Vide Const. do Império, art. 179; de 1.894
Kiri,. 73; de 1934, art. 168; de 1937, art. 122, a. 3).
Teve-ee sempre em vista, como diz Clovis Bevilaqua, o prin.

'aipi° de que as funções públicas devem ser exercidas por pessoas:
ligadas ao pais por laços de afeição natural e interesse comum.
Esse principio, com mais rigor ainda deve ser praticado a red..
Peito de cargos ou funções públicas exeraiveis fora do pais, como,
em geral, são os da carreira diplomática.
A orientação pacifica de nossas leis ma gnas, entretanta nein

sempre foi observada pela nossa legislação ordinária.
Algumas leis do Império, expressamente, permitiram nometie
oito de estrangeiros para os cargos de cônsules e empregos cousa
lares, como se pode ver dos arte. 8? e 10 do Decreto 5204 de II dl
julho de 1847 e arte. 8.° e 10 tio Decreto 4.968, de 24 de z1514l
de 1372.
No Governo Provisório, o 'da proclamação da República, mas..?
rna orientação foi adotada no Decreto 9.978, de 11 de novembro *O
1.890, art. 7.°, organizador do "Corpo Consular Brasileiro".
Ainda na vigência da Constituição de 1891, o Decreto n.
de 11 do abril de 1899, "Consolidador das leji, e decretos referentes
ao "Corpo Consular", e, posteriormente, o Decreto a. 14.058, de H
de fevereiro de 1920 e tambem o Decreto n. 18.958, do 22 de outubro de 1929, aprovando a "Convenção de Havana", admitiram a
nomeação, em certos casos, de estrangeiros para consules e auxiliares de consulados.
Como dissemos, John de Grouchy foi nornaado ouiiio », nosso
consulado, em Southampton, em 1.1 do setembro de 1899.
• Foi confirmada essa nomeação em 28 de maio de 1920.
A sua investidura nas funções de auxiliar daquele cousirili:,,
(10 1 t Ir abril de ise!I
deu-se na vigência do Decreta u.
auxiliarei p,r
que autorizava o exercício das funçõez (h ,
estrangeiros
.1
1

1'
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!" De 1899, até agora, permaneceu no exercício do cargo, sendo-lho
reconhecidos, nesse longa periodo de serviços ao pais, todos os di?cite assegurados pela legislaçâo pátria aos funcionários públicos.
Percebeu vencimentos; pagou selo sobre a melhoria de seus ven.cirnentoe; obteve licença prêmio e contribuiu para o Instituto de
Previdência.
Afinal, por Decreto de 30 de setembro de 1935, com 36 anos e
S9 dias de serviço, foi ap.iseniado, por invalidez, com Nencimetites
integrais.
Desde 1 de janeiro do 1936, está percebendo o abono a qw_t se
refere o Decreto n. 21.174, de s5 de abril de 1934, art. 1°.
Temos todas as nossas leis que destoaram do principio de priyativids te dos cargos públicos para brasileiros, como inconstitucionais.
Mas desde 1899, a nomeação de John de Grouchy, feita com
fundamento numa dessas leis — o citado Decreto 3.259, de 11 de
abril de 1899. foi permitida e eantinuada.
Foram-lhe asseguradas todas as garantias e vantagens pelas
nossas leis atribuidas aos funcionários públicos do pais.
Aceitando a nomeação, exercendo o cargo por tantos anos, poo
de-se dizer que ele, tacitamente, naturalizou-se cidadão brasileiro.
Do seu longo exercício do pais, embora a inconstitucionalidade
de sua investidura no cargo exercido, evidentemente, decorreu o direito à aposentadoria, favor, ,ato de assistência do Estado aos seus
'tervidores depois de certos tempo de serviço, por invalidez ou noutras situações previstas pelo art. 170 e seus incisos da Constituição
de (6 de julho de 1934.
A aposentadoria, escreveu o eminente Ministro Pires Albus
querquer
é um direito do funcionário atingido por brvalidez presumida
ou apurada e envolve necessariamente a prestação pelo Estado de uma pensão correspondente à totalidade ou parte das
vantagens do cargo segundo os anos de serviço efetivo.
(Parecer publicado na Gazeta de Noticias).
O decreto-lei n. 426, de 12 de maio de 1938, em seu art. 20,
§ 20, n. 1, letra a, declara:
"Compete ao Tribunal de Contas, quando à despesa:
efetuar exame e registro prévio:
a) das concessões de aposentadoria, jubilação e ,reforma
de civis e militares, bem como de montepio civil e militar,
meio soldo e outras pensões do Estado, depois da verificação
da legalidade da concessão e do direito dos vencimentos".
Na Constituição de novembro de 1937, compete ao Supremo
Tribunal julgar, em última instância, as questões em que se discute a validade das leis locais ou federais, em face da Constituição
Federal (vide art. 101, II, letras b e c).
A vista de tais dispositivos constitucionais se tem entendido e
julgado o Tribunal de Contas que, na expressão conhecer da lega-

lidade das concessões de aposentadorias, jubilação e reformas de
civis, e militares, não lhe é dado ir até ao exame da constituciona,
lidade desses mesmos atos.
Não vejo lazões ponderáveis pelas quais se possa justificar
que o exame da legalidade de um desses atos seja restrito ao exame

deles h vista ~ente das leis ordinárias referentes às aposentadorias e pensões, e não tambem da lei das leis, da própria Constituição.
Mas, dado que o Tribunal de Contas considere inconstitucional
o decreto de fls. 4, isto é, o ato de aposentadoria no cargo de auxiliar de consulado de quem por não ser brasileiro não podia ser
nomeado para esse cargo, essa decisão não afetará o ato da nomeação e teríamos enttão o nomeado, já inválido e com mais de 30
anos de serviço, forçado a continuar no dito cargo, pois, que a aposentadoria lhe foi recusada.
Da decisão do Tribunal recusando registro à aposentadoria não
decorreria para o Executivo a contingência de exonerar o referido
funcionário dos funções em que ele foi irregularmente investido.
Aliás, seria deshumano que o fizesse depois do tê-lo ao seu
serviço, reconhecendo-lhe todos os direitos assegurados aos funcionários públicos do país durante 36 anos e 19 dias.
A aposentadoria é ato de assistência social do Estado aos seus
funcionário quando éles, por invalidez ou por qualquer motivo
previsto em lei, já não lhe podem servir.
Não é justo, portanto, que o Es t ado depois de ter um individuo,
no seu serviço durante 30 anos e 19 dias, assegurando-lhe todas ase
garantias atribuidas aos seus servidores, negue-lhe, afinal, quando
ele já não lho pode prestar serviços, o direito à aposentadoria, invocando o próprio ato seu, isto é, a ilegalidade de sua nomeação.
A circunstância de ser esse individun estrangeiro, a qual, inicialmente, não prevaleceu para impedir-lhe a nomeação, não pode,
agora, pelo menos dentro dos próprios objetivos do assistência e
humanidade do instituto da aposentadoria, evitar-lhe, no fim da
vida, após tão longa prestação de serviços, quando inválido, o direito que para ele decorreu do próprio exercfeio do cargo par 36
anos de bons serviços ao pais.
Por ventura, o próprio Estado não reconhece, por intermédio
das diversas caixas de Aposentadorias e Pensões, o direito de aposentadoria ao terço de empregados estrangeiros a serviço do comércio e das indústrias do pais em geral ?
Ao nosso ver, a qualidade de estrangeiro deveria ter mipedido a
nomeação, mas, não é justo, nem humano, cue. agora, evite a apce:en-
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tadoria, colocando o nomeado no dilema cruel de continuar no cargo,
apesar de inviliido, ou de -abandona-lo sem quaisquer proventos, lançado à miséria após 36 anos e 19 dias de serviço ao pa's.
Esse ato seria destoante das leis de assistência e da adeantada
legislação social que possuimos, obra notavel do governo do Sr. Getúlio Vargas.
Desde que a nomeação de John de Grouchy não foi anulada pelo
próprio poder que a fu, nem Lunbem pelo Poder Judiciário, cada uni
de.es , na órbita de sua competência constitucional; tendo ele usufruido todas as garantias e vantagens asseguradas aos funcionários

públicos, entendemos que, conciliados como devem ser, os interesses
públicos e os privados do referido funcionário, nãu ubsí,ante vicio de
origem da investidura, não se lhes deve negar o direito à aposentadoria.
Por ter sido ilegal .o ato da nomeação, reconhecemos que o foi.
mas, desse mesmo ato, que vigorou por 36 anos e 19 dias, rtsultaram
para o nomeado direitos e vantagens cujo recoallecimento os sentimentos de equidade e os próprios interesses públicos devem reconhece: e proclamar.
Dando, em certos casos, a aposentadoria com vencimemos intesige.
grais, (um deles é o do interessado no processo), g Estado 'continúa
a pagar ao seu servidor o próprio estipêndio que lhe dava na atividade.
R. Bielsa, citado no parecer do ilustre procurador geral da Fazenda Pública, escreveu:
"A aposentadoria é uma justa compensaçãe do monopálie
do trabalho do empregado, que o Estado fez durante vario:
anos.
• Logo, unia obrigação moral e uma razão de decoro expli4
eam porque o Estado não pode permanecer iuSiíes,.uto a Essa
eventual situação dos seus servidores."
(Decreto Administrativo vol. II, pag, 84).
• E dc . iis ue invocar a lição oportuna de liielsa, etuiclue o autor
do dito parr,-,,,;r:
Ora, si a pensão de aposentadoria importa na continuação
do estipêndio pelo serviçs prestado; si o intersssado forneceu
o seu labor ao Estado durante mais de 30 anos; i não foi ene,
lado o ato que o nomeou, nem o que lhe cone uleu a aposenta
dora; si a lei, ao ser esta decretada, lhe assegura direito h
vantagem; si razões de ordem moral impelem o poder público
a manter a remuneração, não ha porque recusar o bsneficio
e deixar de pagar o vencimento que à pensão representa."
lambem a nossa conclusão pelas considerações que fizemos e I
pelas que constam dos pareceres de fia. 17 "usque" 19 do professor
Ciovis Bevilaqua, e dos de fls. 22 "usque" 35 dos representantes da
Fazenda Pública e, assim, opinamos pelo registro da concessão.
De melhoria de pensão, nos termos do decreto -f el n. 196, de 22de janeiro último, a Ana Fortes de Medeiros e outras, filhas de Francisco de Paula Pereira Fortes, general de divisão graduado reformado; a Júlio Dias da Silva Rosa, viúva do general da brigada, reformado,
Manuel da Silva Rosa Júnior; a Mariana Rosa Pais de Araújo, viúva
de António Rodrigues de Araújo, capitão do Exército; a Maria Tcreza
Sisson da Silva Tavares e outras, filhas de Augusto Maria Sisson,
general de Brigada; a Laura Muller Bueno, filha de Lauro Sever.ano
Multeis general cie Divisão; a Georgina Ramos Osório de Cerqueira,
filha casada do cirurgião-mór de divisão do Corpo de Saúde do Exérs
eito, Manuel Lopes de Oliveira Ramos; a.Ana Mera Barreto de Sales,
tenente reformado do Exérirmã solteira de João de Deus Sales,
cito; a Jandira de Abreu Chagas, filha do 1° tenente da Armada, Artur
Carlos de Abreu; a Maria da Luz Bittencourt Ferraz de Oliveira, filha
de Inocêncio Benedito Bittencourt Ferraz de Oliveira, coronel do Exér.
eito; a Francisca de Melo Teixeira, viúva do carpinteiro calafate de
1' classe do Corpo de sub-oficiais da Armada, JoeS Augusto Teixeira;
a Etelvina Americano Pais Leme, filha ca.sasia do contra.-‘
almirante, George Americaso Freire; a Tecla Atares de Suis%
!viuve de Amaro Inácio de Sousa, sargento-ajudante do Eiérs
cito; a Leonidia Gomes Coutinho, viuve de Joaquim Wall
Barreto Coutinho, coronel reformado do Exército . a Rita
Miranda Vilas Boas, viuve de Rafael Dinis Vilas Voas, 1*- tenente
do Exército; a Etelvina Pereira Caseardo, esposa de, ileboolino
cardo, ex-capitão-tenente da Armada; a lionorina Moreira de Aze-1
-vedo, viuve do capitão do Exército António Fróes de Sá Azevedo e
outras; a Ida Romena da Silva outra, irmãs da Agenor Silva. 2"
tenente do Exército; a Olga Ferreira Lages- e outras, filhas de MI.'
eébio de Paiva Legey, almnante graduado refo rmado (PG. 22.680,
22.734 27.207, 22.961, 27.214. 22.983, 24.768, 22.048, 22.971„
24.761, 22.622, 1.557, 24.772, 24.773, .22.975, 22.729, 22.567 ai
22.728). — O Tribunal ordenou o registro das aludidas concessõee.

r

e das despesas classificadas.

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio:
Aviso n. 452, de 27 de setembro último, sobre a modificação' dd
histórico da rubrica orçamentária do Escritório de Propagand el
Expansão Comercial do Brasil, em Paria (PG. 22.080). — O Tribunal converteu o )ulgamento e mdiligeacia, para o fim de sereirg
juntas as tabelas orçamentárias respectivas.
Ministério da Viação e Obras Públicas:
Aviso n. 3.371, de 30 de setembro último, sobre a distribuieão
do crédito de 16:100$ à Delegacia Fiscal no Estado do Paraná, nor.
conta da sub-consignação n. 1 — consignação 1, da verba 1' (1),G.
23.116). —O Tribunal ordenou o registro da aludida despesa. fSitii
a anu/o s:Sm indicada.
— Relatados polo Sr. ministro Ruben Rosa:

•
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:verteu- hm' 'diligência h julgamentci, •afiai dd .qhh. t-eja- junto o prcia4
• Ministéelo da 'Agricultura:"
Aviso n. 2.330, de 21 do mês findo, com o termo de renovaçãO cesso n. 1.189 e novamente informado este.
Aviso n. 32, de 18 do mês findo, com a cópia do decreto-lei
Jdo eontrato celebrado em 24 de setembro, entre o mesmo ministério
788, do dia 13 anterior, que abre o crédito especial de 8:1298000
e o Dr. Celeste Gobbato, para servir na qualidade de viticultor eno-i n.
Legista desse ministério, bem assim, os documentos exigidos pelo para pagamento de gratificações (PG. 27.238) — O Tribunal ordecreto-lei n. 240, de 1938 (PG. 22.904). — O Tribunal oracnOu denou o registro do aludido crédito e o da sua distribuição ao
Tesouro Nacional.
o re g istro do aludido contrato.
MinisUrio da Viação e Obras Públicas:
Ministério da Educação e Saúde:
Avisos:
Ofícios ns. 517 e 518, de 10 do mês findo, do Hospital D. Pedro Ir,
N. 3.576, de 17 do mês findo, distribuição do crédito de
pagamentos de 1:2938200 à Companhia Garr's, Luz e Força da Riol
conta
de Janeiro o de 3:209000 à S.A. du Gaz do Rio de Janeiro. por 4.000:0008000 à Delegacia Fiscal no Estado de São Paulo, por
foroecimeatos (PG. 22.536 e 22.634). — Foi ordenado o registro., das sub-consignações na. 4105) e 0109) — Consignações I e H. da
verba 2 "Material", do orçamento vigente ((PG. 23.1:38). — O TriMinistério da Fazenda:
•
Ofício n. 12.917, de 18 do mês findo, da Comissão Centra: dei bunal ordenou o registro da aludida despesa.
N. 3.835, de 31 de outubro último, com a cópia do decreto-lei
Compras, com o contrato celebrado sob n. 290, com a Emprtesa Coe
Imercial Importadora Nadir de Figueiredo Ltda., para fornecimentos' n. 756, do dia 3 anterior, que abre o crédito de 1:8008000 para pagamento de gratificações (PG. 25.493). — o Tribuna: ordenou o reao Departamento Nacional de Portos e Navegação (PG. 25.205).
gistro
do aludido crédito.
O Tribunal recusou registro ao contrato por impropriedade de elas.
Relatados pelo Sr. Ministro José Américo:
sificação da despesa do mesmo decorrente.
Ministério da Agricultura:
Processos:
Aviso n. 4.704, de 21 do mês findo, com a cópia do termo de moDe diferença de vencimentos ,assegu•rada aos atuais funciouérioa •
das cláusulas V, seu parágrafo único, e 6 1- do acordo celeem face do art. 3 0 das Disposições Transitórias da lei n. 284, da 23 dificação
de outubro de 1956, no total de 768:2768900 (PO. 23.012). — O brado em 12 do mês de outubro publicado no "Diário Oficial do dia 19
Tribunal converteu em diligência o julgamento para ps fins jiadie seguinte, entre o mesmo Ministério e o Estado do Maranhão (PG.
24.929). — O Tribunal ordenou o registro do aludido termo de moeados nos parecerei?.
De pagamento de 2:400$ ao oficial administrativo ciosas "J", dificação.
Ministério da Educação e Saúde:
d o quadre VII, José Alcides Bonnenti (PG. 27.041). — Embora o
Ofícios:
Tribunal mantenha a resolução comunicado ao ministro dg, Faa •
N. 5.023, de 24 de outubro findo, do Departamento de Adm;niszenda em ofício n. 427, de 23 de setembro último, não há, no caso, tração
Geral, com a cópia dos decretos as. 3.142 e 3.152, de 11 e 12
o que resolver, de vez que ao mesmo Tribunal só é, permitalc• co- do mesmo
mês, que concedem subvenções particulares mo corrente
nhecer do procesao por ocasião da tomada de contas do pagador, aos
(PG. 23.136). — Foi oraenado o registro.
termos do art. 37, i,: fine, do decreto-lei n. 426, de jg de maio des44 exercício
N. 193 de 27 de outubro findo( da Escola Nacional de Música,
sano.
pagamento de 3:2208000, em quanto importa a folha de gratiVcação
De concessão:
aos funcionários José Ferreira Bouças e outros (PG. 23.182). — O
De aposentadoria a Fernando de Sousa Dantas, ministro pie. Tribunal
deixou de tomar conhecimento do processo, visto não ter sido
aipotenciario de 2 1 classe (PG. 29.310). — O Tribunal converteu
o mesmo encaminhado por intermédio do Llinistério da Fazenda, como
4, julgamento ( m diligência de acordo com os pareceres.
o art. 45, do decreto-lei a. 126 dc 12 de maio último.
De melhoria de vencimentos de inatividade a Augusto José do exige
Na. (1.446 e 1.505) cia 6 e 20 do mês findo, da Faculdade de Me-aseimento, porteiro do Arsenal de Marinha de Ladário (PG. 21.859). dicina,
sobre o pagamento de 48:0138400 aos funcionários Manuel ViD monte-pio civil a Brígida Amélia Monteiro Bittencourt, eira da Fonseca Viana e outros, extranumerários, de vencimentos em
viuvo de Otávio Monteiro Bittencourt, oficial administrativo clas- setembro (PG. 24.542 e 23.106).
se "1" do Ministério da Viação e a Maria de Nazaret Catanhode e
Ne. 210 e 240, do Instituto de Puericultura, de 3 e 31 do mês findo,
outros?, viuva e filhos de Frederico de Carvalho Catanhede, carteiro. sobre o adiantamento de 1:0008000, ao oficial administrativo" classe
de 1" clase (PG. 23.063 e 25.125).
t, Edmídio de Carvalho e Silva, para despesas a seu cargo no 4° triO Trit . unal oritenou o registro das aludidas concessões.
mestre (PG. 22.284 e 23.254).
— O Tribunal ordenou o registro das aludidas despesas,
De ruclhoria de pensão de acordo com o decreto-lei n. 196, de.
22 de janeiro último, a Airton Fialho Cavalcanti, filho menor doi
De pagamentos:
a1° tenente do Exreito, Lauro Barros da aiiva Cavdicanti, a Rita de
Da 550$ a Jorge Caetano de Alencar, de ajuda de custo (PG.
Cásia Noronha.de Campos, filha do general de Brigada, José Ana 25.057).
De distribuição do crédito de 1:0008 à Delegacia Fiscal na Bafa,
-Orno Pcreira de Noronha; a Juliana Maquine da Cunha, viuvo do
,jtenenl .e-coronel do Exército Pedro Botelho da Cunha, a Elvira Del-4 para pagamento de ajuda de custo ào' funcionário Eirelides Júlio de
:fina Gisard, vieva do marechal reformado Miguel Maria Girart4 Serpa (PG. 23.116).
¡a izabel Mar-colina de Campos, irmã do ca pitão-tenente, Manuel,
— O Tribunal Ordenou o registro das aludidas despesas.
otienÇalves de Campos; a Albertina Lazarí Teixeira, viuvo do 1° teOficies:
mente do Excl roi ,to, Antônio de Lima Teixeira, a Mercas de Mesquita
N. 663, de 24 do mês findo, da Diretoria do Domínio da 'União.
aSalda p hie tinia do tenente-coronel do Exército, João Frederico dila e m a folha do pessoal extranumerário da Baixada Fluminense e Cais
7-31esquita. a Alaria Leite Bastara do Oanapoa, viuvo do major dist do Porto, noa meses de julho a setembro, na importando. de 15:2468
Exército, Raimundo Nonato de Campos, a Alarcilia Lopes de Alen- ,(PG. 25.215). — O Tribunal recusou registro à despesa, pelos funcar, .viuva do capitão de mar e guerra, Gentil de Alencar, a Júlio damentos constantes da informação.
N. 12.464, de 10 do mês findo, da Comissão Central de Compras,
•Simas Cavalcanti, viuvo do tenente coronel do Corpo de Saude do
Exército, Artur de Albuquerque Bezerra Cavalcanti, a Almerinda pagamento de 5288200 à Companhia Usinas de Sergipe e outros, de
Calmo do Magalhães, filha dç general de brigada, Miguel Calmou fornecimentos ao Ministério da Educação (PG. 22.576). — O TriDu Pin Lisbôa, a Josefina Sal ase Jorge, viuvo do major do Exérci- bunal recusou registro à despesa, de acordo com o parecer, oficiandoto, Armando Batista Jorge, a Maria Cândida de Abreu e SUN,
.- se ao Presidente da Comissão Central de Compras, sobre a irregula'viuvo do Capitão do Exército, Januário Augusto de Abreu e Silvay ridade do expediente adotado, quanto a prorrogação da concorrência
a Guiomar Matos de Sousa Coelho, viuvo do capitão tenente, Al- administrativa e a compensação de preeos a que se referem a inforvaro de Sousa Coelho a Juventina doe Santos Fonseca, viuva do mação e o parecer.
eapitão tenente, Sebastião
'
Pontes da Fonseca e a Lídia de Linhares
Processos:
_Barros, viuvo do t a tenente do Exército, José Gomes do Rego Barros
De adiantamento de 19:0008000 ao oficial adm i nistrativo classe
• (PG. 24.808. 22.974, 24.796, 22.973, 24.820, 22.667, 24.764, J, da Diretoria do Imposto sobre a Renda, Valdemar Pinto, para des27.368, 22.720, 24.790, *4.823, 22.741, 27.170, 24.767, 23.098 e pesas a seu cargo no 4° trimestre do corrente ano (PG. 27.372). — O
22.968). — O Tribunal ordenou o registro das aludidas concessões e Tribunal ordenou o registro do aludido adiantamento.
—o das despesas classificadas.
• De pagamento de 12:0008000 aos membros da Junta AdminisMinistério da Justiça e Negócios kèteriores:
•
. trativa e a funcionários da Caixa de Auortização, de gratificações
Aviso n. 1.141, de agosto último, solicitando que fique eia ser, nos meses de abril a setembro do correnll ano, pelo serviço de inciconta do crédito distribeido à Comissão Central de Compras, a neração de notas do papel moeda (PG. 23.132). — O Tribunal reamportancia do 120:0008000, ca sub-consignação n. 18 — Alimerie cusou registro à despesa, de acordo com o parecer.
tação etc. 08) Policia Civil do Distrito Federal — II — Material
• De concessão:
de consumo — da verba 2 a (PG.27429). — O Tribunal autorizou
De montepio. e meio soldo a He,nriqueta Girafa Martins, viúva de
.'tsa expediente solicitado, procedendo-se nos termos dos pareceres.
João Propicio Eltigarribia Martins, major reformado do Exército.
Ministério das Relações Exteriores:
De melhoria de pgasão, nos termos do decreto-lei n. 196, de 22
Aviso n. DA/613/316, de 30 de setembro último, solicitando que
seja anulada na Delegacia do Tesouro em Londres e distribuida ao de janeiro último, a Geada Augusta da Costa Brasil, viúva do gemesmo Tesouro, a importando de 200:0008000, por conta da verba rem! de Brigada reformado e general de DPvisão, graduado, Francisco
faa — Serviços e Encargos, subconsignação n. 2 — Representação de Sales Brasil; a Maria Armandina Vieira Cortez, esposa de Amanho
eia. 03) (PG. 22.118) — O Tribunal ordenou o registro do expe- Vieira Cortei. ex-capitão de Corveta, aviador-naval; a Ana Solte Ra/i

d . -to solicitado, feita a anulação indicada.
•
"Ministério do Trabalho; Indústria e Comérc.:•
Ofício n. 506, de 30 de agosto último, da Comissão Contadora do
.1,- :leio, sobre a restituição ria caução de 1:500 5.k 300. depositada por
:. nio Alvos Noronha, para garantir a exernelo do rfileulo
O Tribunal con.-.
estrutural do novo Edifício (PO. 25.077)

malho, viúva de João Emídio Ramalho, general de Brigada; a Carmen
Rita Drurnond e outros, filhas de Joaquim Barreto da Gama Lobo
Pita, coronel graduado reformado do Exército; a Aurea da - z ilva Olieira, viriva do ropitão médico do Corpo dr Saúde do E- ..c f to, Dr.
Joio Silvérin dr, Cesta Oliveira; a Elvira Soares de f2 rii ,, a Vploc,) Re‘iit.sa do contra almirante reformado Mi o V • lo c o Itok.10:
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Ilar:ana Gandie Ferreira de Lima, Irmã maior do capitão tenente
comissário reformado da Armada, Luiz José de Lima Júnior; a Alice de
Brito Fegueiredo, general de Brigada reformado; a Alice Pfaltz-

grafi Brasil, viúva de António Carlos Brasil, tenente coronel graduado
reformado; a Rosa Soares Pinto, viúva de Pedro Soares Pinto, major
graduado reformado do Exército; a Deolinda Silva de Almeida, viúva
de Aguei° Petra de Almeida, general de Brigada graduado reformado

• a Antonieta Prado Guilhobel, viúva do general de Brigada graduado
reformado Vitor Guilhobel (PG. 27.216, 8.439, 24.783, 10.476, 22.725,
22.674, 24.775, 22.987, 27.163, 25.003, 24.785 e 22.982). — O Tribunal ordenou o registro das aludidas concessões e o das despesas
classificadas.
Aviso ri. 738, de 24 de outubro findo, solicitando a distribuição ao

Tesouro Nacional, do crédito de 300:0002000 por conta do que foi
aberto pelo decreto n. 747, de 29 desetembro último (PG. 23.140).
— ia Tribunal recusou registro ao expediente solicitado, visto parte
do crédito se destinar a material, a qual não pode ser distribuida.
Ministério da Guerra:

Aviso n. i.233, de 27 de outubro findo, com a cópia do decreto
5i. 814, da mesma data, que abre o crédito de 12.080:000;000 suple-

mentar adiversas sub-consignações de verbas do orçamento do mesmo
Ministério para o corrente exercido (PG. 29.368) — O Tribunal
ordenou o registro do aludido crédito e o da sua distribuição à Diretoria de Fundos do Exército, conforme foi solicitado, de acordo com
o parecer da Diretoria.
Ministério da Viação e Obras Públicas:
Aviso a. 3.708, de 27 de outubro findo, do Departamento Nacional
de Portos e Navegação, pagamento de 109:6282700, em quanto importa a folha do pessoal mensalista da Fiscalização do Porto do Rio
de Janeiro, no mês de outubro (PG. 25.465). — O Tribunal ordenou
o registro.
Relatados pelo Sr. Ministro Bernardino de Sousa:*
Ministério da Viação e Obras Públicas:
'
Oficio n. 3.354, de 28 de setembro último, do Departamento Nacional de Portos e Navegação, sobre o pagamento de 4802000 a A/vim
Schimmelpfeng, de indenização (PG. 24.401). — O Tribunal ordenou o registro.
Ministério da Fazenda:
Ofícios:
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confiança do presidente. O Orçamento para 1923 'e os sulbsequentet
até 1927 consignaram a gratificação de 15:0002000 para os oficiais de
gabinete, sendo 9:000200 para o que não era funcionário, como^constn
da tabela anexa do Reg. de 1922 em nota.
1
Por portaria de 22 de abril de
' 1928 foi escolhido oficial de gabinete em substituição ao primeiro, o Sr. Rafael Teixeira Soares,
continuou a exercer a comissão nas presidências dos ministros Ageii,x
de Roure e Otávio Tarquínio de Sousa, até 1936.
A gratificação do oficial de gabinete do presidente do Tribunal de
Contas foi aumentada na presidència Washington Luiz, em virtude
' do decreto n. 5.622, de 28 de dezembro de 1928, regulamentado -pele
decreto n. 18.588, de 28 de janeiro do 1929. Na tabela que acompanha
este decreto não aparece o oficial do gabinete, estranho ao quadra
como funcionário: a sua situação não se modificou.
No orçamento de 1930 aparece a gratificação de 30:0002000 para
os mesmos oficiais de gabinete, dos quais 18:000200 para o estranho
ao quadro. E assim estabelecem todos os orçamentos até 1936. Sempre
gratificação e não vencimentos, pois que de acordo com as leis em
vigor não era funcionário. De feito, a lei n. 5.426. de 7 de janeiro
de 1928, ao caracterizar o funcionário público em seu art. 8 0, esta-_,
belecia como condição desta qualidade o exercício permanente de
cargos federais creados por lei e o parágrafo único do art. 4 0, da
decreto n. 18.088, de 27 de janeiro de 1928, que aprovou o Regulamento sobre nomeações de funcionários federais, repetiu este, dizer
acrescentando o art. 3°, que as nomeações para cargos públieses federais eram privativamente feitas pelo Presidente da Repúbiica em
decreto subscrito pelo ministro a cuja pasta pertencesse re repartição.
•
• • Como oficial de gabinete escolhido livremente, fóra do quadro do.
Tribunal, Rafael Teixeira Soares, esteve até 20 de outubro chs 193:
quando por força do art. 1° das Disposições Transitórias da lei u. 281
de 28 do mesmo mês e ano, foi incluido no quadro do Tribuna/. coma
oficial administrativo da classe J. À página 13 do Ministério da Fazenda vê-se na coluna da situação antiga 47 segundos oficiais e 1 oficial de gabinete que passaram a ser na situação nova oficiais adininistratitos da classe 3, em número de 32, ficando 16 excedentes.
Como de lei o titulo de nomeação de Rafael Teixeira Soares foi, expedido a 8 de fevereiro de 1937, tomando posse o mesmo funcionário
18 do mesmo mês. Só então Rafael Teixeira Soares passou a ser fun-

N. 438, de outubro findo, da Diretoria Geral de Fazenda Nacional, cionário público. De 30 de outubro (data da publicação da lei n. 284)
com o processo fichado sob o n. 70.494, referente à escritura pública a 31 de dezembro de 1936 este funcionário continuou a exercer o•
de compra e venda do-domínio útil doe lotes ns. 418 a 425, da Quadra cargo de oficial de gabinete, do qual foi dispensado por portaria nú42, dos terrenos acrescidos de marinha do Cáis do Porto, assinado por mero 5.550 desta date, portaria que aliás lhe enaltece os bons serStahlunnion Limitada em 20 de julho último (PG. 23.148). — O -viços prestados.
Abono provisório.
Tribunal ordenou o registro do aludido termo de aforamento.
Como é sabido a lei a. 183, de (3 de janeiro de 1936 concedeu
N. 13.170, de 27 de outubro findo, da Comisso Central de Com- um abono
provisório de vencimentos a todo o funcionalismo públizo
pras, sobre o contrato celebrado sob o n. 270 com Herm Moita ét Comp.,
para fornecimento ao Departamento Nacional de Portos e Navegação civil da União. Nesta lei não há um et5 artigo que se refira ao abono
sobre gratificações. E gratificação tão só era o que percebia Rafael
(PG. rimo). — O Tribunal ordenou o registro do aludido con- Teixeira
Soares até a lei n. 284, de outubro do mesmo ano. Si assina
trato.
era não tinha direito ao abono provisório. Entretanto o Tesouro
Requerimento, de 9 de outubro de 1937, em que o oficial adminis- oentendeu
conferi-lo, donde a sua reclamação pelo pagamento da ditrativo classe 3, deste Tribunal, Rafael Teixeira Soares, solicita rede vencimentos, apoiado nos parágrafos 1 0 e 20 do art. 3° 3as
considerarão do despacho de 2 de fevereiro do mesmo ano, pelo qual ferença
Disposições Transitórias da lei- n. 284. Em verdade não lhe assiste
a Pres-Mó/leia deste Tribunal deixou de reconhecer ao requerente
qualquer
direito a essa diferença; é a própria lei que prescreve que
direito à diferença de vencimentos assegurada no nrt. 3.! das dispe- a remuneração
é a constituída pelos vencimentos que recebia o funsições Transitórias da lei n. 284, de 28 de outubro de 1938 (PG. cionário e o oficial
de gabinete, estranho ao quadro, não os tinha,
26.4871. — O Tribunal mandou que se arquive o processo, visto es- 'senão apenas gratificação.
que a lei não deu abono, a quaiscapar o assunto à sua competência. O Sr. Ministro Relator funda- quer oficiais de gabinete. Acresce
Se não Unha direito ao abono provisórro,
mentou o seu voto nos seguintes termos:
não pode hoje invocar a lei n. 284, para pleitear a diferença. Releva
Vistos e examinados:
ponderar que a lei do reajustamento conferiu ao funcionário ilafra•,
- - Preliminarmente:
•
Soares vantagens extraordinárias: deu-lhe ingreseo lio
-Teixeira
A matéria constante do presente processo. em que e.faaesiongrio • quadro do . funeionalismo público federal na carreira de oficial adRafael Teixeira Soares solicita e pagamento de diference de venci- ministrativo da classe 3, quando o mesmo lã linha concurso para - a
mentos com fundamento nos parágrafos 1* e r do art. 3° das Disposi- - lie H e quando ua classe J, já havia 15 excedentes.
P,
ções Transitórias da lei n. 284. de 28 de outubro. de 1936, dita dó • . Isto, posto, e não sendo aceita a preliminar, o meu veto sé peia
ReaJustamento. não é da competência deste Tribunal erri face das leis denegação do requerido, arquivando-se 'o processo.
vigentes. — De fato, o decreto-lei n. 475 de 8 de junho do corrente
5
Relatados pelo Sr. ministro Eduardo Lopes:
aro, que modificou arti gos do decreto-lei n. 426 (lei °ralhais* do TriMinistério da Agricultura:
t•
bunal). em seu art. 1, dispõe que a nomeação, acesso, direitos, deveres - Ofício n. 3.908, de 5 de setembro último, solicitando a distti.
e penalidades dos funcionários do Tribunal obedecerão às normas te- baldio do crédito de 15:0002000 à Delegacia Fiscal no Estado do Ri ff
tabelecIdes peia lei 284, de 28 de outubro de 1936.
da Janeiro, por conta da verba 2 — Material — 11 — Meteria/ te
Anteriormente e dentro do detem da lei 284, o deéreto 2.207 . consumo
sub-consignação -14 — Matérias primas, etis, 02) (P(i.
de 29 de janeiro de 1938., que aprovou o Regimento do Serviço do $2.082). — Foi ordenado o registro.
•pessoal do Ministério da Fazenda, estabeleceu em seu art. 2' que "st
Ministério de Educação. e Saúde;
ação do Serviço de Pessoal se exercerá sobre os füneionários de toOfícios:
dos os quadros do Ministério lotados nas diferentes repartiç5es, bent
N. 2.814, à 211 de setembro último, do Departamento de Adzols
corno sobre os exiranumerilries que nelas desempenham suas atri- aistrioão Geral, pagamento de 2:508$ a' Empresa Servi-San, P.or
buiçõea ". Ora, sendo a Secretaria deste Tribunal uma repartição hoje serviços prestados. (PG. 28.910).
dependente do Ministério da Fazenda, não ha como concluir de mitra
N. 5.118, de 26 -do mês findo, do mesmo Departamento, sobrd e
forme. O peticionário deve dirigir-se a quem de direito. E nestas adiantamento de 217:000200 ao engenheiro do mesmo Ministério
Mário de 'Sã Freire -Sobrinho, para atender ao pagamento de descondirões, penso, deve ser arquivado o processo.
pesas a seu cargo no 4° trimestre do corrente ano. (PG. 23.065):
De mentis:
Se assim, porém não entender, em sua alta sabedoria, este egrégfd — O Tribunal ordenou o registro das aludidas despesas.
Ministério da Fazenda:'
Tribunal, parece-me não ser caso de deferimento o pretendido pelo
Ofícios:
funcionário Rafael Teixeira Soaras.
N. 275, de 7 de outubro último, da Delegacia Fiscal no 'MaraVejam Calo.
O decreto n. 15.770, de 1 de novembro e 4922 em Mu árt. 18, nhão, com o processo relativo ao contrato de aforamento do terrena
.parágrafo único, reza: "O presidente do Tribunal terá dois oficiais acrescido de marinha sito à rua Afonso Pena. na Capital do mesmo
de gabinete, um escolhido obrigatoriamente entre os funcionários dó Estado, aforado à Prefeitura Municipal. (PG. 25.119). — O Trimesmo Tribunal, e outro livremente. Em execução deste preceito bunal recusou registro ao termo de aforamento, de acordo com o rei,
foi escolhido pelo então presidente do Tribunal, ministro Pedro Tel. reeer do Sr. procurador, tendo o Sr. ministro Ruben Rosa, votado
voirn Soares, o Sr. Pedro Teixeira Soares Júnior, por portaria de 2. pela recusa de registro 0411346 peio fundamento dó parecer da
de janeiro de 1923: era estranho ao q uadro do Tribunal, tão só da reteria.
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Ns. 12.616 -e 13.286, da Comissão Central de Corm;ras, de 12
20 do mês findo, sobre os pagamentos de . 356:427$500 a Standard
OH Company of Brasil e de 307:850$ a The English Eletric C°. Ltda.,
de fornecimentos a diversas repartições dependentes do Ministério
da Viação. (PG. 22.654 e 23.261). — O Tribunal ordenou o registro das aludidas despesas.
Processos:
De concessão:
De aposentadoria:
A Luiz Mendes da Silva, ajudante de tesoureiro do selo da Recebedoria do Distrito Federal. (PG. 24.737). — O Tribunal ordenou
o registro da aludida despesa.
Cornélio Augusto França, chefe de portaria classe "G", do
qua,iro I do Ministério da Marinha. (PG. 24.845). — O Tribunal
coa, erten o julgamento em diligência de acordo com os pareceres.
De melhoria de pensão de acordo com o decreto-lei n. 196.
•
de 22 de janeiro último, a Maria da Glória dos Santos Lobo, esposa
do ex-capitão de fragata Colatino Ferreira do Vale; a Jandira Brandão Cardoso, filha do general de brigada reformado, António Carlos
Brandão; a Line Leal Cardoso,, filha do capitão de mar e guerra, Oderico Pinto da Silva Leal, a Manilha Duque Estrada Guilhon, viúva
do 1° tenente do Exército, José Jauffret Cunhou, a Maria Jovelina
Moreira Cruz, viúva ,do capitão de corveta, engenheiro maquinista,
Antôno Gonçalves Cruz; a Irene Carneiro Teles Ferreira, filha do general de divisão, Severiano Carneiro da Silva' Rego; i Ursulina de
Oliveira Pereira de Lira, irmã viúva do general : de brigada Arman,do de Oliveira, a Isaura Alves da Rocha Sampaio, viúva do
10 tenente do Exército, Auguste Lopes SamPaio, 'a Josefina Aguiar
de A.Ibuquerque Maranhão e outros, filhas do general de divisão Folicinho Benjamin de Sousa Aguiar, a Maria' Emília 'da Silva Pedra,
Viúva do general de divisão, Alfredo Leão da Silva Redra; a Francisca Vale Carneiro 'de Souza Teixeira, viúva do tenente-coronel do
Exéecito, Antônio Alves Teixeira, a Alexandrina Xavier Moreira e
- filtras, filhas do general de divisão, António Inácio de Albuquerque
Xavier; a Helena Coursell Tupinambá, viúva do tenente-coronel do
pxército, Antônio José Pinheiro Tupinambá e . a alia Moreira Rondon,
viúva do capitão do Exército, Geminiano Nunes da Silva Rondou.
(PG. ' 25.014, 23.051, 25.187, 24.779, 24.766, 22.972, 24.813, 25.141,
z5.133, 22.721, 22.678, 24.778, 22.724, 25.193, • 24.780 e 24.800).
O Tribunal ordenou o 'rEgistroHlas aludidas 'concessões e das despesas classificadas.
Ministério da Justiça e Negócios Interiores:
Avisos na. 1.409 e 1433 de 5 e 14 de outubro último, distribuição dos créditos de 30:000$00 ao Tesouro Nacional e de 500$ h
Delegacia Fiscal na Paraíba, por conta das verbas 1.• e 4.a • (PG.
29.319 e 22.881). — Foi ordenado o registro da' aludida despesa.
Ministério da Viação e Obras Públicas:
ele
Ofício n. 244-E, de 18 de outubro findo, da Inspetoria de Estradas, adiantamento de 4:500$, ao desenhista classe I, João Jacques
iteux para despesas a seu cargo no 4 0 trimestre do corrente ano.
41)G. 27.427). — Foi ordenado o registro do adiantamento citado.
— Relatados pelo Sr. ministro Joee de Castro Nanes;
Ministério da Agricultura:
Avisos:
N. 4.813, de 28 de outubro findo, com o termo de modificaçãoi
das cláusulas 8" e 9', do acordo celebrado em 15 de março de 1937
entre o Governo da União e o do Estado da Baia para execução das
serviços relativos ao Fomento da Produção Vegetal (PG. 23.180) .
— O Tribunal ordenou o registro do termo de modificação de que se
N. 4.842, de 28 do mês findo, com o termo de acordo oelabradol
com o Estado da Baia, para execução dos serviços públicos relativo
à produção, melhoramento e defesa sanitária do algodão e outras:
plantas texteie de valor económico no território do referido Estado,
de conformidade com o disposto no art. 196 do Regulamento do Departamento Nacional da Produção Vegetal, aprovada pelo decreto
n. 23.979, de 8 de março de 1934 (PG. 23.179). -- O Tribuna' ore
denou o registro do aludido termo de aourdo.
Ministério da Educação e Saúde:
Ofícios:
Na. 436, de 13 do mês findo, do Laborat4rio de Saúde Pública,
cobre o pagamento de 1:016$ à S.A. do Gaz do Rio de Janeiro, de
fornecimentos (PG. 25.349). — O Tribunal converteu o juigamentoi
em diligência para o fins a que se refere a informação.
N. 4.940, de 20 do mês findo, do Departamento de Administra-.
'cão Geral, distribuição do crédito no total 4.118:000$ a diversas'
Estados. para pagamento de subvenções concedidas pelo decretei
ra. 3.122. de 4 do mesmo mós (PG. 23.208). — Foi ordenado o rem
stro.
Ministério da Fazenda:
Ofícios
N. 12 985, de 20 do mês findo, da Comissão Central de Compras,
sobre a restituição da caução depositada pela International Standard Electric Corporation, como garantia do contrato n. 34, de 1937
(PG. 23.004). — Converteu-se em diligência o julgamento, para qiid
o Corpo Instrutivo informe se foi feita a comunicação à Câmara dos'
Deputados da recusa de registro -ao contrato citado, bem como, no
caso afirmativo, sobre o que possa ter ocorrido posteriormente.
N. 13.202, de 28 do mês findo, da Comissão Central de Compras,
pagamento de 164:000$760 à Companhia de Estradas de Ferro Minas
t-ãe Jeróniroo, de fornecimentos à Estrada de Ferro Central dcd
:irasil (PG. 25.046). — Foi ordenado o registro da aludida dese+e,sa.
•

-
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De cenoessão:'
De 'melhoria de pensão de acordo com o decreto-lei n. 196, de
22 de janeiro último, a Alzira Gonçalves do Prado Carvalho, vinva
do capitão de mar e guerra, Naraio do Prado Carvalho; a Ana Benvindo Marques, viuve do 2' tenente do Exército, Pedro da Silvai
Marques; a Amabília Gerrastazú Teixeira, viuve do major do Exére
*eito; 'Wenceslau Bandeira Teixeira; a Júlia Cândida Freire Carneiro,
viuve do general de divisão, Pedro Ildefonso, Freire Gameiro; a Maria:
Clara. Marco Pedreira de Almeida, vniva do major do Exército, Lis-.
ciano ;Pedreira de Almeida; a Raimunda Cândida Bastos, viuve de
' coronel do Exército, António Leite de Magalhães Bastos Júnior; a
Maria Carneiro Huet Barceiar, viuve do vice-almirante, João Hueth
,de Barcelar• Pinto Guedes; a Maria Lume Ferraz Portela Scares,
filha do major. do Exército, Fernando Gomes Ferraz; a Lucilia Ri-.
'beiro de Oliveira, viuve do 1'. tenente do Exército, José da Rocha
'Oliveira; a Maria Cristina de Carvalho Vale, viuve do major mée
dico do Exército, Fernando de Aquino Gaspar, e a Maria Balbira del
Alencaatro Guimarães, viuve do marechal Inácio de Alencastro Guie
marães (P0. 22.726, 22.711, 22.805, 24.781, 22.675, 22.730, 24.788,
27.369, 22.977, 22.738 e 24.782). - e. O Tribunal ordenou o registro
das aludidas concessões e - o das despesas classificadas.
Ministério da Justiça e Negócios Interiores:
Aviso n. 304, de.24 do mês findo, com a cópia do decreto n. 725‘..
• de 22 de setembro anterior, que abre o crédito especial de 27:116000
para atender ao pagamento de indenização devida ao Estado de Goiae
(PG. 25.039). — Foi ordenado .o registro do aludido crédito.
'Ministério do Trabano, Indústria e Comércio:
Aviso n. 36, de 19 do mês findo, com a cópia do decreto-lef
n: 778, de 8 anterior, que abre o credito de 210:700$ suplementad
a diverges sub-consignaçÕes da verba 1' (PG. 23.183). —.Foi ordee
nado o registro do aludido crédito.
Nada mais havendo a tratar o Sr, ministro-presidente designou{
o dia 8 do corrente para a 'seguinte sessão' ordinária, declarando
encerrados os trabalhos.
E, para constar lavrou-se a presente ata que vai subeie:ita e
assinada,.
ATA N. 74 -- sessÃo ommeeme Em 8 DE NOVEMBRO DE 1938
• Prenidência_do Sr.-ministro Tavare
‘ s de Lira — Procurador,.Dr. Leopoldo Cunha Melo
Secretário, Eduardo Américo de Faria.
Presentes os Srs. Ministros Otávio Tarquinio de Sonsa, Rubem
•,Roaa, José Américo, Bernardino de Sousa, Eduardo Lopes e José de
Castro Nunes, foi aberta a sessão.
Compareceram os Srs. auditores Oliveira Lima, Bueno Brandão, Rogério de Freitas e Ernesto Claudino.
' - Ao abrir-se a sessão, o Sr. ministro Rubem Rosa apresentou e
ot unanimemente aprovada a seguinte proposta em referência às
" instruções para tomada de contas:
•
Disposição Transitória:
- Art. Enquanto não forem estabelecidas as normas de que
trata o arL 8° da Lei 573, de 8 de novembro de 1937, as contas de
exame aritmético serão reguladas pelas Instruções aprovadas em
- sessão de 2 de fevereiro de 1937, e modificadas em sessão de 16 de
abril 'do 'mesmo ano (Arte. 35 a 44) .
Relatados pelo Sr. auditor Oliveira Lima:
-• Processos:
De tomada de contas:
N. 60-38 de Hastímfilo de Moura, coronel, então diretor do Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro, relativo à comprovação da apli• cação dada ao adiantamento de 777:150$000 recebido em 1918;
N. 1.013-38 de Manuel Bonorino Jorge, faroleiro, incumbido do
"balisamento na Capitania dos Portos em Sergipe, de 21 de agosto
a 31 de dezembro de 1937;
N. 1.014-38 de Miguel Floriano Peixoto de Abreti, 2° tenente,

encarregado de comunicações no N. H. "Jaceguai", de 30 de junho

a 28 de setembro de 1937;
N. 1.097-38 de Optaciano Melo Figueiredo, agente, com funções
de tesoureiro da agência do correio em "Mogi das Cruzes", Estado
-de São Paulo, de 1 de. janeiro a 31 de dezembro de 1936;
N. '1.098-38 de Luiz Gonzaga de Arruda, idem, idem em "Santa Rita do' Passa Quatro", idem, idem;
N. 1.120-38 de Pedro Bento da Silva, idem, idem em "Tieté",
idem, de 1 de janeiro a 31 de março de 1936;
•
N. 1.121-38 de Benedito Alves Correia, ajudante, servindo de
agente com funções de tesoureiro da mesma. agência, de 1 do abril
a 31 de dezembro de 1936;
N. 1.123-38 de Raul Epaminondas Saldanha, idem, idem, idem
• em "Monte Azul", idem, de 1 de janeiro a 20 de abril de 1936;
N: i.124-38 de Sebasaão Osvaldo Correia, agente em comissão,
da agência postal em "Ribeirão Preto", idem, de 12 de fevereiro
a 31 •de dezembro de 1936;
N. 1.125-38 de Ambrosina Amaral, agente postal em "Canindé", idem, de 7 de maio a 31 de dezembro de 1936;
N. 1.168-38 de Nelson Mége, 1° tenente, incumbido de navegação no encouraçado "Deodoro", de 2 de dezembro d'e 1921 a 1 de
abril de 1922;
N. 1.169-38 de Vitor Jaime Vieira, 1° tenente, médico, encarregado da farmacia do Curso de Educação Física, de 1 de janeiro.
a 22 de abril de 1938;
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N. 1.170-28 de Abel Campbell de Barros, 1 0 tenente, incumRecebidos da Caixa Militar das Forças em Operações nos Estad Ogi
bido da Divisão .If do cruzador "Rio Grande do Sul", de 20 de março do Paraná e Santa Catarina:
De 1:0009000 em 1925, pelo oficial de aprovisionamento calai.'
a 31 de dezembro de 1937;
N. 1.312-38 de Antônio Maria de Carvalho, 1 0 tenente, incum- tão António de Almeida Roseiro, para despesas decorrentes do mo."
bido de navegação no encouraçado "Deodoro", de 6 de maio a 2 vimento i.evolucionário;
De 2:000000 idem, pelo mesmo responsavel;
de outubro de 1918:
Recebidos da Caixa Militar de Mato Grosso:
N. 1.313-38 d g; Ubaldo Damião da Cunha, faroleiro, incumbido
De 10:000000 em 1925, pelo. major Maurício José Cardoso;
do material de farol na Capitania dos Portos da Baía, de 21 de noDe 4:000000 em 1924, pelo 2 0 tenente, reformado, (Negada
vembro de 1935 a 4 de abril de 1937;
Ramos, para despesas com o serviço de recrutamento;
N. 1.314-38 de Van-Tull da Silva Torres, 1 0 tenente, incum- • Rodrigues
5:000$000 em 1925: pelo 1° tenente Manuel Gomes Pereira,
bido de navegação no encouraçado "Deodoro", de 28 de janeiro de paraDe
despesas extraordinárias e urgentes;
1920 a 28 de fevereiro de 1920;
De
50;0009000, idem, da Diretoria Geral de Contabilidade dal
N. 1.316-38 de Agenor Correia de Castro, 1° tenente, incumbi-pelo general de brigada, Otávio de Azeredo Coutinho;
do de artilharia no C. T. "Paraiba", de 25 de abril a 6 de julho Guerra,
De 91:1099400, idem, da Pagadoria da Guerra, pelo capitão Fio..
de 1919;
riano Gomes da Cruz, comandante da Companhia de Metralhadora,
N. 1.315-38 de Armando Pinheiro de Andrade, 2° tenente, incum- Pesadas do 3° R. I.
bido de navegação no encouraçado "Deodoro", de 8 de abril de 1919
- O Tribunal julgou comprovada a aplicação dada aos adiai.
tementes.
a 27 de janeiro de 1920;
Relatados pelo Sr. auditor Bueno Brandão;
N. 1.317-38 de Lauro Hercílio de Almeida, capitão tenente, inProcessos;
cumbido de artilharia no tender "Belmonte", de 5 de maio a 21 de
• De tomada de contas:
dezembro de 1934;
2.517 de Francisco da Cunha Soares, ex-agente do correi
N. 1.451-38 de Cesar Augusto Machado da Fonseca, capitão te- em N.
"Araxá",
Estado de Minas Gerais, de 26 de agosto de 1901'
nente, incumbido de torpedos e escafandria no encouraçado "Minas 15 de setembro
de 1902;
Gerais", de 17 de junho a 16 de setembro de 1918;
N.
38.822
de
António Soares Macedo, tesoureiro da agência
N. 1.452-38 de Augusto Fagundes de Lima, mestre, incumem "Nova Friburgo", Estado do Rio de Janeiro,
bência no cruzador "Rio Grande do Sul", de 24 de abril de 1924 a postal-telegráfica
de 3 de marco a 31 de dezembro de 1936;
13 de dezembro de 1927.
N. 39.390 de Letra Vieira Cabral, ex-agente do correio em "Mn
-* O Tribunal julgou quites os responsáveis e mandou lavrar pódromo", Estado de Pernambuco, de 9 de dezembro de 1918 a
de novembro de 1921;
os acordãos.
N.' 766-38 de Valéria Pereira Leiries, Mroreiro, encarregado de)
N. 889-38 de Eugênio Lesse e Ibraim Felipe Simão, coletor e
escrivão da coletoria federal em "Curitibanos" Estado de Santa Ca- farol de São Roque da Capitania dos Portos do Rio Grande do, Nor.
' - Converteu-se em te, de 1 de junho a 27 de julho de 1937;
tarina, de 1 de janeiro a 24 de março de 1937.
• N. 838-38 de Artur José de Almeida, agente postal em' '011.
diligência o ju l gamento, para que a Delegacia Fiscal informe se Os
responsáveis já requereram o pagamento do selo de nomeação pago vania, Estado do Espirito Santo, de 1 de janeiro a 31 de dezembrel
de 1937;
a mais.
N. 839-38 de Vicente Alves de Oliveira, idem em, "Nova,'Vene.,
De comprova'ção de adiantamento:
Ma", no mesmo Estado, no mesmo período;
Recebidos no Tesouro Nacional:
N. 840-38 de Lídia Vicente Beraardes, idem em "Nova Alma,*
De 5:000000 em , 13 de julho de 1938, pelo chefe da portaria
idem, idem;
da Diretoria de Estatística Económica e Financeira, José Francisco da", N.
de Ricardo da Cunha Filho, 1° tenente, farina.
da Costa e Sousa, para atender a despesas a seu cargo de julho a oêutico, 1.022-38
incumbido do material farmacêutico no Corpo de
•
setembro;
ros Navais, de 1 de faneiro a 7 de março de 1938;
• De f6:666$700 em 17 de junho, pelo roupeiro do Internato do
N..1.023-38 de Milton de Siqueira Lopes, capitão tenente, In.
Colégio Pedro II, José Maria Pereira, para pagamento de lavagem (Mmbidó
do material de navegação e sinais no rebocador "Sales de
'de roupa de abril a junho;
Carvalho", no dia 31' de dezembro de 1937;
N. 1.027-38-de Mário de Morais Dutra e Silva, capitão tenente?"
De 3.000Q00$000 em 10 de Junho, pelo superintendente do Serviço de Obras do Ministério da Educação e Saude, Eduardo Duarte médico, incumbido do material farmacêutico e médico-cirúrgico naa
de Sousa Aguiar, para terminação das obras do edifício do mesmo NI P. "Vital de Oliveira", de 1 de janeiro a 19 de abril do 1938;
N. 1.028-38 de Augusto Pinto de Mesquita Filho, capitão te.
Ministério.
- O Tribunal julgou comprovada a aplicação dada aos adianta- fonte, I. N., em serviço na Base de Aviação Naval do Rio de Me
neiro, de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 1937:
' mentos.
N. 1.061-38 de João Cedro de Oliveira, SO, contra mestre,
De 2:000000 em 19 de julho, pela datilógrafa do Serviço de
Fiscalização de Leite, da Inspetoria de AliMentação, Jovelina Gomes cumbido do Serviço Geral de Manobra do Navio C. T. "Alagóas",
do Amaral, para atender a despesas nniudas e de pronto pagamen- de 25' de outubro a 31 de dezembro de 1037;
N. 1.062-38 de Afránio de Faria, 1° tenente, incumbido do ar-,
to, de julho a setembro;
memento no C. T. "Piauí", de 1 de janeiro a 31 do dezembro de
De 9:000$000 em 30 de junho, pelo oficial administrativo do
Instituto Osvaldo Cruz, para despesas de-pronto pagamento de maio /937;N. 1.077-38 de Juvenal Abreu, auxiliar de ensino da Escola
a julho;
Agrícola de Barbacena, Estado de Minas Gerais, relativo à comproDe 7:000$000 em 5 de agosto, pelo continuo do Tesouro, Sertó- vação da- aplicação dada ao adiantamento de 13:800000 recebido
rio Cassiano de Oliveira, para despesas de pronto pagamento a seu em dezembro de 037;
cargo, no 30 trimestre.
N. 1.085-38 de Zília Beserra de Aguiar, agente do correio em
- Converteu-se em diligência o julgamento dos processos, para "Campo Grande", Estado de Pernambuco, .de 1 de janeiro a J31 de
os fins indicados nos pareceres.
dezembro de 1937;
N. 1.122-38 de Tobias Domingos Carregosa, agente postal, em
Recebidos nas Delegacias Fiscais:
De 250000 em 26 de novembro de 1937, pelo engenheiro da comissão, em "Monte Azul", Estado de São Paulo, de 21 de abril II,
Administração do Domfbio da União no Estado do Rio Grande do 31 de dezembro de 1936;
- N. 1.135-38 de Argemira Alves Pais Barreto, agente postal em
Norte. Alvaro Nogueira de Melo, para pagamento de diárias a um
"Marejar, Estado de Pernambuco, de 1 de janeiro a 31 de dezem,
trabalhador de campo;
De 1878500 em 24 de junho de 1938. pelo engenheiro da Adrni- bro de 1937;
N. 1.141-38 de Maria Bibiana da Silva, idem em "Malhadinha".
nistracão do Domínio da União no Estado do Espírito Santo, Nilson
_
• .
Carvalho de Rezende, para despesas de pronto pagamento, de junho Idem, idem;
N.
1.142-38
de
Sílvio
Marques
da Silva, agente posta-telegrá.
a agosto:
De 250000 em setembro, pelo guarda sanitário da Inspetoria 'fico em Belo Jardim, idem, de 24 de maio a 31 de dezembro de 1937;
N. 1.318-38 de Ari Parreiras, 20 tenente, engenheiro maqui.,
de Saude do Porto do Estado de Pernambuco, "laia de Sousa Leão
nista, incumbido de eletricidade no T. C. "Piaur, de 14 de setemSales, para idênticas despesas, do 30 trimestre.
•
- O Tribunal julgou comprovada a aplicação dada aos adian- bro a 31 de outubro de 1918;
N. 1.319-38 de Levi Araujo de Paiva Meira, capitão tenente,
tamentos.
De 250$000 om 8 de junho, pelo servente da Fiscalização do incumbido do armamento no cruzador "Rio Grande do Sul", de 20
Porto do Estado do Pará, Joaquim Gabriel do Naseimente, para aten- de março a 31 de dezembro de 1937;
N. 1.320-38 de Gestão Monteiro Moutinho, 1° tenente, ineum-•
der à despe cas miudas e de pronto pagamento, do 2° trimestre:
bido de navegação no encouraçado "Deado:mo", de 9 de fevereiro a
De 750$000 em 1? de setembro, pelo inspetor de coletorias feabril de 1924;
derais no Estado do Paraná, Luiz de Araujo Roslindo, para despe- 21 de
N. 1.321-38 de Cristiano Gomes da Silva, 2° tenente, enge4
sas com n seu transporte, no 30 trimestre:
nheiro maquinista, incumbido de eletricidade no C. T. "Piauí", de
De 515:n0590 em 19 de abril de 1937, nelo escriturário da
junho a 11 de julho de 1917.
Estrada de Forro de (lotai, Joaquim Si q ueira Barros, na Delegacia 22 de
- O Tribunal julgou quites os responsáveis e mandou lavrar os'
Fiscal em Paulo, para pagamento de despesas de material, de acordãos.
fevereiro a abril.
N. 20.451 de Joaquim•Liberato Café, ex-agente do correia em
- O Tribunal converteu em diligência o julgamento dos pro- Remanso. Estado da Bata, de 5 de setembro de 1916 a 22 de dezembro
cessos, para os fins que aludem os pareceres e informacão.
cli., 1919. - O Tribunal intim] o resnonsavel em débito pela impor-
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láscia de 550$040, sendo 193800 de imposto de selo, 308$000 de respossabilidade por- exiravio de registrados, 207$710 de diferença de
Saldo e 14430 do gratificação recebida a maior e mandou lavrar o
Scoriião
De comprovação de . adiantamento:
,
iloeoLidus no Tesouro Nacional:
De 1.500:00080a0, em 12 de abril de 1938, pelo diretor do Serviço de Águas e Esgotos do Distrito Federal, engenheiro Alberto
Pires Aleinsinte, para despesas com os serviços de construção de redes
de esgotos em diversos bairros, do edifício das oficinas e demais instalações, de abril a junho. — O Tribunal julgou comprovada a
aplicação dada ao diantamento.
. De .2.000:00%000, em 23 de março de 1936, pelo diretor em
exercício da divisão Sanitária Internacional da Fundação Rockefeller,
nesta Capital, Elsmere Rife Rickard, para ocorrer às despesas com os
aervieoe de combate e defesa contra a febre amarela, no 1° trimestre.
— Conyerteu-se o julgamento em diligência, de acordo com o paretor
Recebidos nas Delegacias Fiscais:
De 0:000000, em 9 de julho de 1938, pelo almoxarife da Escola
Aprendizes Artifices no Estado do Rio Grande do Norte, Randolfo
Ilenrome de Sousa, para despesas com a merenda olar, no terceie° trimestre;
De 150e000, em 19 de julho, pelo servente da Secção do Imposto
de Renda no Estado de Alagoas, Raimundo Pereira de Oliveira, para
despesas do 3° trimestre.
— O Tribunal julgou comprovada a aplicação dada aos adiantasnentos.e.
, De ..,16:650$000, em 21 de março. pelo agrônomo do Horto Flore-siai de Ibura, no Estado de Sergipe, Samuel Hardman Cavalcanti
de tAlbuisuerque Filho, para despesas do 1° trimestre. — Converteu-.
se. -,em sliligência o julgamento, preliminarmente, para que seja a
conta corrente organizada convenientemente.
Recrleidos da Caixa Militar das Forças em Operações nos Estados
Paraná e Santa Catarina:
De fr 3:000$000, em 1925, pelo 10 tenente °tecido Terra Ururaís
De 20:000000, idem. pelo 20 tenente contador !cisará Padilha
de
„. . Caribe;
le 20:0008000, idem, pelo capitão Lenidas Hermes da FonDe 10:0008000, idem, pelo 1° tenente de administração Manuel

taiRer . o da Silva;
De 10:0003000, idem, pelo capitão Otávio da Luz Pinto;

De 10:0003000, idem. pelo mesmo responsavel;
De 6:0003000, idem. pelo capitão Antônio de Almeida Roseiro.
Recebidos da Caixa Militar de Mato Grosso:
De 5003000, idem, pelo 2° tenente contador Júlio Alfre Ilahn;
De 20:0003000, idem. pelo capitão Felisberto Antônio Fernaneles Leal, da ffretoria Geral de Contabilidade da Guerra;
.,,De 10:0003000.. idem, da Caixa Militar das Forças em Operações
no norte da Repilkeica. pelo capitão Raul eilyeira de Melo.
— O Tribunal julgou comprovada a aplicação dada aos adiantasnepos.
Retatados. pelo Sr.. Auditor 'Rogerio de Freitas:
Processos:
De tomada de contas:
N. 36.741 de Angelo Jordeo de Vasconcelos, coletor federal em
Géiana, , Estado de Pernambuco, de 7 a 31 de dezembro de 1935 e de
da jane,ro a 31 de dezembro do mesmo ano, no qual se aprecia
teireb erre a situação do escrivão Eduardo Rodolfo da Costa;
Lei: N. :71-38 de Lindolfo de Paula Fernandes, agente do correio em
Rifaina, Estado de São Paulo, de 1 de janeiro a 31 de dezembro de
tnr;, ,
N...109-38 de Ernesta Palude Pile, idem.em Itá, Estado de Santa
C.atarina, de 2 de fevereiro de 1929 a 31 de dezembro de 1937;
eess N..1762-38 de Pedro Adalberto da Cunha, tesoureiro da Diretoria
Retional dos Correios e Telégrafos no Estado do Piauí, de 15 de
;marco /te 1932 a 31 de dezembro de 1937;
N .; 4.009-38 de Gertrude3 B;tteneourt Ribeiro. agente postal, eom
irrisieõee ( de tesoureiro em Descalvado, Estado de São Paulo, de 1 de
ji+newo a 31 de dezembro de 1936;
N, .1.261-38 de Alcino Cockrarte de Afonseca, incumbido de esiráfandria e torpedos. no cruzador "Rio Grande ao Sul”, de 2$ de setembro a 2 de novembro de 1916;
N. 1.311-38 de Gustavo Goulart, _capitão tenente, incunibide de
rgerpedos no cruzador "Barroso",. de g de Setembro de 1916 .a 24 de
julho de 4917;
tenente, em
N. (.350-38 de Osvaldo de Alvarenga Gáudio,
b4.11co no eneouraça,do "Floriiine",:de 9 do julho 'a 15 de agosto de

r

P4. 1.351-98 de Fernando Riedf do Nascimento e Silva, 1° tetiehte, médico, encarregado da farmácia e material médico-cirúrgico
go. tender "Ceará", de 1 de janeiro a 4 de abril de 1938;
: N..1.372-38 de Gentil Homem de Menezes, 1° tenente, incumbitio de torpedos no . C. T. "Paraná", de 29 de outubro de 1930 a 1
jtle fevereiro de 1931;
Pd: N.. 1.373-38 de Hugo Orosco, 10 tenente, incumbido de torpedos
81ci'menno G. T. de 7 de julho a 29 de setembro de 1919;
N. 1.374-38 de Luciano Álvares de Azevedo, 1° tenente, idem,
adtrtni, de 5 de julho de 1918 a 10 de janeiro de 1919;
' c N: 1.375-38 de Alfredo Bento de Melo e Alvim, 1° tenente, idem,
Nua, de 14 de junho de 1922 a 15 de janeiro de 1923;
N. 1.376-38 de Paulino de Azevedo Soares, capitão tenente, entro maquinista, Incumbido .de eletricidade no Ç. T. "Piauí
40 maio g 13 de outubro de 1930;
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N. 1.387-38 de Gestão Paranhos do Rio Branco, 1° tenente, incumbido de artilharia no C. T. "Paraiba", de 20 de maio a 2 de
julho de 1916;
N. 1.388-38 de Mauricio Dantas Torres, capitão tenente, incumbido de máquinas no rebocador "D. N. O. G.", de 23 a 29 de outubro de 1937;
N. 1.389-38 de Alexandrino Ramo q de A l encar, V tenente, incumbido do armamento no C. T. "Alagoas", de 3 de janeiro a 7 de
março de 1938;
N. 1.390-38 de Roberto Nunes, 1° tenente, 00, encarregado das
comunicações no C. T. "Maranhão", de 26 a 30 de outubro de 1937;
N. 1.391-38 de Silvio Mário Guimarães Barreto, 1* tenente, 00.
idem, idem, de 20 de março a 13 de abril de 1937;
N. 1.447-38 de António Borges da Silveira, capitão tenente, incumbido de navegação no cruzador "Rio Grande do Sul", de 1 a 6 de
dezembro de 1937;
N. 1.448-38 de João da Fonseca Ribeiro, capitão tenente, incumbido de máquinas no N. H. "Jaceguai", de 30 de junho a 31 de
dezembro de 1937;
N. 1.449-38 de Alberto dos Santos Franco, 1° tenente, incumbido do armamento no N. H. "Jaceguai", de 30 de junho a 29 de
dezembro de 1937;
N. 1.450-38 de Eurico de Castilhos França, 20 tenente, encarregado de artilharia no G. T. "Piauí", de 9 de novembro de 1922
a 16 de março de 1923.
— O Tribunal julgou quites os responsáveis, declarou igualmente quite o escrivão Eduardo Rodolfo da .Costa e mandou lavrar
Os acordãos.
N. 29.206 de Paulo Aquino da Fonseca, escriturário da Alfândega de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, como administrador, em comissão da Mesa de Rendas Federais em São Boda. de
30 de janeiro de 1911 a 31 de março de 1912. — Julgou-se o responsavel em crédito e mandou-se lavrar o acordão.
N. 34.068 de Antônio Coser de Vasconcelos, escrivão, servindo
como coletor interino em Soure, Estado do Ceará, de 14 de feveriro
a 6 de março de 1924. — O Tribunal julgou o responsavel em crédito
pela importância de 9603899, proveniente de porcentagens recebidas
a menos e mandou lavrar nesse sentido o acordão.
N. 37.578 de Antônio de Araujo Aguirre, coletor da 1° coletoria
federal em Niterói, Estado do Rio de Jeneiro. de 1 de janeiro de
1923 a 31 de dezembro de 1928, — 1 de janeiro de 1933 a 31 de dezembro de 1934 — e de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 1936, no
qual se aprecia brilhem a situação dos escrivães Estanislau Augusto
Figueiredo e Melo nos ,'períodos de 1 de janeiro de 1923 a 31 de dezembro de 1928 e de 1 de janeiro de 1933 a 31 de dezembro de 1934
e João Carlos de 'Almeida, de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 1936.
— O Tribunal ju'gon o coletor em crédito pela importância de reis
4:8973457, sendo 865800 de selo de nomeação, 4:7328897 de porcentagens e 778760 de imposto sobre vencimentos, o escrivão Estanislau Augusto Figueiredo e Melo tambern em crédito pela quantia de
2:9273533, resultante da Compensação entre o crédito de 3:2033731,
sendo 3:1513891 de porcentagens e 513840 de imposto sobre vencimentos e o débito de 2763198, sendo 83832 de selo de nomeação e
2673366 de porrentrigens. o escrivão João Carlos Almeida igualmente
em crédito pela importância de 23917 de porcentagens e mandou
lavrar nesse sentido o acorde°.
N. 37.229 de Francisco de Holanda Cavalcanti de Albuquerque.
coletor federa) em Bom Conselho. Estado de Pernarfibuco, de 31. de
dezembro de 1902 a 12 de maio de 1908, no qual se aprecia tamisem
a situação 'doescrivão "José Hermínio da Silva Amaeal. — O Tribunal julgou prescritas as contas e mandou lavrar o a-cordão.'
N. 31.307 de Maéscio Ribeiro de' Mendonça. escrivão da segunda
coletoria federal em Jacarei. Estado de São Paulo, servindo Como
coletor interino. — Havendo sido recolhida aos cofres públicos a
importância de 5003500, correspondente ao alcance a cujo pagamento feira condenado o responsavel por acordão de 15 de março' de
1938, deliberou o Tribunal que se expeça quitação
. ao .mesmo -responsavel.
N. 30.824 de Maria do Carmo de Castro Sampaio, ex-agente-do
correio em Rui Barbosa, Estado da Bata, de ii de junho de 4925 a 26
de novembro de 1934. — O Tribunal ordenou a alienação adminis- trativa da caução da responsavel.
N. 32.428 de Manuel Barbosa do Nascimento, agente postal era,.
Cruzeiro do Sul, Território do Acre, npa períodos de 4 de dezembro
de 1912 a 30 de junho de 1913 — 1 de junho de 1914 a 30 .de junho
de 1915 e — de 4 de agosto a 16 de setembro de 1915 — Converteuse em diligência o julgamento:
• a) .paca que a Diretoria Regional doi _Correios e Telegrafes do
Amazonas e Acre informe, tendo em vista a. cópia do documento de
fie. e o confronto dos livros e dorurrientos existentes no seu argui*
vo. si a quantia de 3:7771870, representa a, importância liquida entre as remessas feitas h agência de Cruzeiro do Sul; a sua renda,e as
despesas regulares da mesma agência de pessoal e material e os sal-,
dos recolhidos;
b) em caso contrário, qual a verdadeira situação do responsavel
perante a Diretoria Regional do Amazonas, em face das guias de remessas de !elos e mais valores e os de recolhimentos, asaim como das
despesas regulares da agência;
c) para que depois de satisfeita a diligência a Diretoria de Tomada de Contas informe circunstanciadamente.
N. 38.243 de José Miguel Jocundo Lopes,_ agente poetai em AIfenos, Estado de Minas Gerais, de 10 de janeiro de 1931 a 14 de janeiro de 1934. — Converteu-se em diligência o julgamento, para que
a Diretoria Regional 'dos Correia; e Telégrafos informe si a impor-
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anda de 1:1618500, proveniente de aluguel da agóncia foi levada ti
léoito do responsavel.
De baixa de fiança requerida por Maria Novais Dantas e Ana
Novais Dantas na qualidade de irmãs do falecido Antônio Celso Novis. ex-almoxarife do Hospital Militar do Estado da Bafa — Foi profel ido o seguinte despacho: "Independe de autorização do Tribunal
a eaixa da fiança de que se trata, de vez que a mesma IA° foi submetida à sua apreciação."
De comprovação de adiantamento:
Recebidos no Tesouro Nacional:
De 5:0008000 em 8 de março de 1938, pelo guarda sanitário da
IY ntieá0 de Amparo à Maternidade e à Infância, do Serviço de Puericoltura do Distrito Federal, António Gonçalves, para despesas de
rento pagamento, no 1 0 trimestre;
De 1:5008000 em 16 de julho, pelo contínuo da Contadoria Central da República, Américo da Gosta Lima, para ocorrer a despesas
ee pronto pagamento, de junho a setembro;
De 60:0008000 em 8 de abril, pelo bibliotecário da Bibliotéca
Naeional, Asgal de Medeiros ,para despesas a seu cargo, de abril a
juiiho;
De 053:4008000 em 13 de junho, pelo diretor da Divisão do Ensine Industrial, Francisco Montojos ,para despesas com as obras da
Escola Venceslau Braz, de junho a agosto;
De 6758000 em 30 de novembro de 1937, pelo chefe do Serviço
da Inspetoria de Alimentação, Osvaldo de Carvalho e Silva, para ateu• der a despesas miúdas e de pronto pagamento do 40 trimestre;
De 13:0008000 em 28 de abril de 1938, pelo escriturário da Escol Nacional de Belas Artes, Floriano Viana, para assinaturas de
jornais e revistas e outras despesas de pranto pagamento, de abril
a junho. — O Tribunal julgou comprovada a aplicação dada aos
aJiantamentos.
De 2608000 em 30 de junho, pelo escriturário do Serviço de Aeei s téncia Hospitalar do Distrito Federal, Ernesto Alves da Rocha,.
para despesas de condução e transporte, no 20 trimestre — Converteu-se em diligéncia o julgamento, afim de que a Diretoria informe
"do rneritis",.
Recebidos nas Delegacias Fiscais:
De 300:8538100 em 23 de novembro de 1937, pelo classificador
do Serviço Técnico do Café, no Estado de Minas Gerais, Orlando AraRfo. para custeio das obras complementares da Estação Experimenta. em Coronel Pacheco e Campos Experimentais no Estado, no 40 trimestre;
De 44:1008000 em 23 de maio de 1938, pelo engenheiro agrovonn,o da Inspetoria de Plantas Texteie no Estado de Alagóas, José
Dentas Mendes, para atender a despesas da Estação Experimental e
Campos de Sementes em União, Porto Real do Colégio o Santana do
Ipanema, de abril a junho.
— Julgou-se comprovada a aplicação dada aos adiantamentos.
De 2:0008000 e 1:000e000 em 24 de fevereiro de 1936, pelo inspetor de coletorias no Estado do Rio Grande do Sul, Floduardo Martine de Araujo — Deu-se vista do processo ao Sr. Dr. procurador.Recebidos da Diretoria Geral de Contabilidade da Guerra, em
1925:
De 16:83'78000 pelo general de brigada João Alvares de Azevedo
Goete;
De 20:0008000 pelo tenente coronel José de Siqueira Campos;
De 5:00(4000 pelo tenente coronel Oton de Oliveira Santos;;
De 50:0008000 pelo tenente coronel José de Siqueira Campos;
Reiebidos da Caixa Militar de Mato Grosso em 1925 e 192e,
De 2:0008000 pelo primeiro tenente Miguel Lago Saião;
De 2:0008000 pelo piimeiro tenente Olímpio Ferraz de Carvalto;
De 8:000*000 pelo capitão Luiz Silvestre Gomes Coelho;
De 5:0008000 pelo segundo tenente, comandante Nelson Costa
Sousa;
Recebidos das Forças erg Operaçães nas Estados do Paraná e
Santa Catarina;
De 10:0008000 pelo primeiro .tenente Bento Ribeiro Carneiro
Mor.teiro;
De 29:3553300 polo coronel médico Getúlio Fiorentino dos
Gados;
De 100:00(4000 pelo major Atanásio Loureiro da Silva;
De 10:0008000 pelo capitão Otávio da Luz Pinto;
De 3:0008000 pelo segundo tenente Oscar de Barros Barbose.
— O Tribunal julgou comprovada a aplicação dada aos adiantamentos.
De 10:0008000 pelo capitão, médico João de Deus Barbeei-1am;
De 40:0008000 pelo primeiro tenente de administração Vreoel
Sotero da Silva.
— O Tribunal resolveu que nos casos especiais dos adiaieamentos referentes a despesas de carater militar, como o presente. nèc se
deee exigir a juntada do conhecimento que prove o recolhimento do
sa/do julgando, assim, legal a aplicação dada aos adiantamentes de
ore se trata.
Relatodos polo Sr. auditor Ernesto Claudino:
Processos:
De tomada de contas:
N. 323-38 de Brios Bacelar da Costa Fernandes, primeito terente. incumbido de navegação e radio-comunicação no C. 'I'. .2antta", de 3 de agosto a 16 de outubro de 1907;
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N. 464-38 de Francisco Celestino Junior, agente postal em I.14
meeiro, Estado do Ceará, de 9 de maio de 1924 a 20 de junho dj
1936;
N. 745-38 de Regina de Holanda Cavalcanti, agente do Correid
interina, em Jaboetão, Estado de Pernambuco, de 1 de janeiro a 34
de dezembro de 1937;
N. 765-38 de Alvaro Miguelote Viana, primeiro tenente, incumbis
do de navegação no encouraçado "Deodoro", de 2 de abril de 1922 a 1;
de junho de 1923;
N. 76'7-38 de Sílvio Azambuja Maurício dr Abreu, capitão te4
nente, incumbido de navegeção no tender "Beir e nnte". de 14 de jau.
miro a 5 de março de 1936;
N. 768-38 de Newton Campos de Figueiredo, capitão tenentedi
QM, em serviço no C. T. "Rio Grande do Norte", de 2 de janeiro ai
26 de março de 1925;
N. 859-35 de bebei Paro Vernersbach, agente poctal em Domine
gos Martins, Estado do Espirito Santo, de 1 de janeiro a 3 . 1 de dezerne
bro de 1907;
N. 861-38 de Luiz Tomas da Conceição, telegrafieta contrataÁdes
servindo como avente postal-telegráfico em "Cachoeira, Estado dck.
Pará, de 1 de maio de 1937 a 15 de janeiro de 1938;
N. 863-38 de Arquimia de Carvalho Franco, tesoureiro da agéne
eia postal-telegráfica em Abaeté, no mesmo Estado, de 21 de junho]
de 1937 a 15 de janeiro de 1938;
N. 865-38 de José António da Silva, agente do Correio, interino]]
em Conceição do Araguaia, idem, idem;
N. 866-38 de Alcides Games, auxiliar do tráfego telegráficalit
contratado, servindo Gomo agente postal-telegráfico em Alcobaça,
idem, de 21 de março a 29 de agosto de 1937;
• N. 867-38 de Pedro Pontes da Silva, telegrafista adjunto, CCM+
tratado, servindo como agente postal-telegráfico em Faro, idem, de .
14 de julho de 1937 a 15 de janeiro de 1938;
N. 869-38 de Sebastião Teodomiro da Costa, motorista iriterines,
servindo como agente postal-telegráfico em Faro, idem, de 1 de abril"
de t937 a 13 de julho do mesmo ano;
N. 898-38 de Maria de Oliveira Cavalcante. ex-agente postal eM,,
Umari, Estado do Geará, de 9 de março de 1929 a 10 de abril de
1937;
N. 899-58 de Fernando Barbedo Possolo, tesoureiro da Eihradd.
de Feero Noroeste do Brasil, de 1 de janeiro de 1931 a 15 de jsueirae
de 1938;
N. 902-38 de Reinaldo Picoli, agente do Correio em Rio Benitd
Estado de Santa Catarina, de 1 de junho de 1922 a 31 de &zombo;
de 1937
N. 975-38 de Nortom Domaria Boiteux, capitão tenente, ilin
eumbido de artillviria no fender "Belmonte", de 8 de abril a
agosto de 1935:
N. 976-38, de Luiz de Brito Albernaz, capitão-tenente, meu
'2
bido de artilharia no tender "Belmonte, de 7 de maio de 1936, a
de abril de 1937:
N. 977-38, de Olavo Mendes Coutinho, 1° tenente, incumbido
artilharia do mesmo tender, de 14 de setembro a 21 do novemb
de 1937;
N. 1.012-38, de Vitor Fridtjof Johanson, capitão-tenente, incuntei
bido de rádio no encouraçado "São Paulo", de 30 de março a 29 skj;
.1.
julho de 1937;
N. 1.024-38, de Bernardino Leovegildo Machado, patrão, *Nal
serviço na Capitania dos Portos do Maranhão, de 12 de maio a 11 dit,
agosto de 1937;
N. 1.025-38, de Jaime Magalhães Barreto, capitão-tenente, "Ql/nt
incumbido de máquinas no C.T. "Santa Catarina", 'de 13 de maio di4
4931 a 31 de janeiro de 1933;
N. 1.059-38, de Altamiro da Luz Andrade, faroleiro, encarregada
do farol da Ilha da Paz, subordinado à Capitania doe Portos de Saetak'
Catarina, de 19 de outubro de 1936 a 31 de dezembro de 1937;
• N. 1.060-38, de Augusto Montanus, 2 5 tenentes ajudante de ame
quinista, incumbido de eletricidade no cruzador "Rio Grande do Sul'
ee
•
de 3 a 12 de outubro de 1922;
N. 4.086-38, de Anália Soares Alencar, agente do correio
"Novo Exii", Estado de Pernambuco, de 20 de fevereiro de 1920 a
• de dezembro de 1928;
N. 1.093-38, de Jovina Teixeira, agente -do correio em "Gua
nazes", Estado de São Paulo, de 1 de Janeiro a 91 de dezembro
1936;
N. 1.119-38, de Maria Carlota-Rezende de Faria, agente posta
com função de tesoureira em "Vila Huarque", no mesmo Est
idem;
N. 1.128-38, de Adélia Bruno, servindo como agente postal
"Canindé", idem, de 14 de abril a 6 de maio de 1934;
• NN. 1.133-38, de Afonso Marohioro, agente postal em "Rio
Pedras", Estado de Santa Catarina, de 12 de março de 1932 a 31
dezembro de 1937;
N. 4.332-38, de Joaquim Artur do Livramento, 1° tenente, "QM
incumbido de eletricidade no cruzador "Rio Grande do Sul", de
de março a 14 de maio de 1926;
N. 1.134-38, de João Duleba, agente postal em "Rio Natal",
tado de Santa Catarina, de 1 de outubro de 1927 a 31 de dezemb
de 1937;
,
N. 1.183-38, de Artur de Oliveira Durão, I° tenente, ineumb i4
de artilharia no C.T. "Paraná". de 3 de fevereiro a 13 de ma
de 1917;

25:3Gt;
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N. 1.184-38, de Fernando de Almeida Rodrigues, 1° tenente, in0mbido de torpedos no G.T., "Paraná", de 21 de junho a 28 de oukabro de 1930;
N. 1.260-38, de Antônio Afonso Monteiro Chaves, capitão-temente, incumbido de escafandria e torpedos no cruzador "Rio Grande
'do Sul", de 17 de outubro de 1922 a 9 de janeiro de 1928;
N. 1.329-38, de Ari dos Santos Rangel, 2° tenente, incurbbido
ie artilharia no C.T. "Sergipe", de 10 de dezembro de 1918 a 18 de
julho de 1919;
,
N. 1.330-38, de Carlos de Lemos, capitão-tenente, em serviço
po encouraçado "Deodoro", de 17 de fevereiro a 9 de abril de 1923;
N. 1.343-38, de Vitor de Sá Earp, 2° tenente, em serviço no enOuraçado "Floriano", de 16 a 21 de junho de 1917;
; N. 1.384-38, de Remido Cardoso de Carvalho Rocha, capitão,
engenheiro-maquinista, incumbido_ de máquinas no C.T. "Piauí", de
26 de outubro de i92a a 12 de ajneiro de 1920.
— O Tribunal julgou quites os responsáveis e mandou lavrar
os acorciãos.
N. 581-38, de Francisca de Oliveira Mendes, agente postal em
Yakauatiguá", Estado do Paraná, de 6 de demorbro de 1932 a 31 de
dezembro de 1934. — O Tribunal julgou a mponsavel em crédito
Dela importância de 131300, proveniente de imposto do selo e mendoi. lavrar o accotão.
Requerimento datado de 23 de julho de 1938, de José Rodrigues
de Aquino, escrivão aposentado da cole:oda federal eih "Parati",
EsHdo do Wo de janeiro, pedindo c.er,.irliio do acordo lavrado no
prr eo de tornada de contas n. 30.112 do coletor João Apolônio
dos Santos Padna, para efeito do recebimento do crédito veriftendo
a
favor. — Foi proferido o seguinte despacho: -Eaça-se a jundo prGersso a que se refere o Sr. Dr. procurauor."
ofício o. 147. de 22 de setembro de 1938, da Delegacia Fiscal
do Tesouro Nacional no Estado do Rio de Janeiro, sobre o r.!Cothinteeto do alcance de 778825, verificado no procee- z o n. 30.112 do
re,--oonsavel Jaão Apolônio dos Santos Padua. — Foi profcricie o seguhi f ti despacho: "Faça-se a juntada do processo a que se refere o
Sr. Da. procurador."
De comprovação de adiant.ar—nto:
Recebidos no Tesouro Nacional:
1).-! 1:0008000 em 22 do agosto xl" 12?°, pelo contrnuo da EsCot Nacional de Música, da lintversiftad ,i ci o TIrasit, Domingos do
Sova, pera atender a despesas miudas e da pronto pagnmente,
a setembro;
3:000$000 em 17 de maio, pelo •da Direto ol e da
Deresa Sanitária Internacional e da Capital da RepOblica„Tdlio
Jat ai, para atender a despesa injurias e do pronto pagamento a seu
piee go, no 2° trimestre;
De 1:10%000 em 8 de julho; pelo oficial administrativo da Reitoria da Universidade do Brasil, Raul Itod, •r ies Dias, para despesas
kle pronto pagamento, de julho a r.Plcrilbrn;
De 10:0001000 em 27 de junbo, pelo técnico de Educação do
Xoostério da Educação e Saude, Licério
Scheiner, para dosas com • aquisição de obras técnicas eapccializadas, de abril a
jualea
Do 475$000 em 22 de agosto, pe:o el:2fe da Contw:oria Seccional
»a Alfândega do Rio de Janeiro, Ari Ferreira Horta, para despesas
de pronto pagamento, do- 3° tr;Ines..tr;
De 1:1401000 em 29 de novembro de 1937, pelo escrivão do
2‘lizo de Menores do . Distrito Federal, Manuel Tavares Cavalcante,
paru idênticas despesas, de outubro a dezembro.
— O Tribunal julgou comprovada a aplicação dada aos adiantamentos .
De 7:5001000 em 29 de junho (:e 1032, pulo conlabiliata da Hospital Psiquiátrico, Alcides Brown, para despesas do 2° trimestre.
C..niverteu-se em diligência o julgamento, para os fins indicados
L parecer.
Recebidos das Delegacias Fiscais:
De 200:0001 em 30 de dezembro de 1a36, pelo auxiliai; da raiana-lede de Medicina do Estado da Bafa, Emiliano Teixeira, para
eparos nos prédios da Faculdade;
De 9:6001000 em 29 de abril de 1938, pelo professor da Es¡tola de Aprendizes Artífices de São Paulo, Júlio Pereira Gama, para
pesas com a merenda escolar, de fevereiro a abril;
, De 2001000 em 10 de agosto, pelo escriturário da Sub-Inspeto¡ Zaa de Saude do Porto de Paranaguá, Estado do Paraná, Bráulat
Yiana, para despesa despesas do pronto pagamento, do 3° trimestre;
.• De 7001000 em 22 de julho, pelo inspetor do coletorias no E.
ado do Rio Grande do Norte, Osmundo do Araujo Costa, para des.
pesas com o seu transporte.
— O Tribunal julgou comprovada á aplicaCa dada aos adiantamentos.
. -r
, De 2004;000 em 15 de junho, pelo agente fiscal do imposto de
aoosinno no Estado de Alagoas; Cristovão Granjeiro de AlbuquerFuè, para despesas de condução. — Julgou-se ilegal a aplicação da. lia i ao adiantamento, de acordo com o parecer.
t De. 83:0001000 em 7 de junho, pelo funcionário da Estrada de
kero de Bragança, Osvaido Pereira Bastos, para despesas da Es;trada de Ferro do Tocantins, de janeiro a maio;
De 17:0001000 em 30 de junho, pelo encarregado dos servi: efi!'i da Estrada de Ferro do Tocantins, Virgfnio Santa Rosa, para
pesas de junho.
—teallVertell-se fie diligencia o julgamento, para o fim indicaju; .; informações._
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De 500:0001000 em 1925, na Delegacia Fiscal em São Paulo,
pelo major, intendente de guerra, Jaime Raulino de Faria. — Converteu-se em diligência o julgamento de acordo com a informação.
De 100:0001000 em 1925, da Diretoria Geral de Contabilidade
da Guerra, pelo ex-deputado federal Francisco Joaquim da Rocha,
organizador do Destacamento de Patriotas da Bafa;
De 200:0001000 em 1925, da Caixa Militar das Forças em Operações no Norte da República, pelo major José Novais;
Da Caixa Militar de Mato Grosso:
De 70:0001000 em 1925, pelo tenente-coronel José dos Mares
Maciel da Costa;
De 3:0001000, idem, pelo coronel Frutuoso Mendes;
De 1:0001000, idem, pelo major veterinário, Gonçalves Travasses da Veiga Cabral;
De 15:000$000, idem, pelo coronel Felizardo TosCano de Brito.
— O Tribunal julgou comprovada a aplicação dada aos adiantamentos.
De 5:0001000 em 1925, pelo capitão, médico Florancio Carlos de
Abreu Pereira. — Converteu-se em diligência o julgamento, para
o fim indicado na informação.
Recebidos da Caixa Militar das Forças em Operações nos Estados do Paraná e Santa Catarina:
De 5:0001000 em 1925, pelo capitão da Força Pública do Paraná.
Joaquim António da Silva;
De 10:000000, em 1925, pelo 1° tenente ~ílio Terra Ururaf;
De 11:382$000, idem, pelo 2° tenente contador Firmo Torraca.
— Je!gou-se comprovada a aplicação dada aos adiantamentos.
De 15:0001000 em 1925. pelo 1° tenente contador Josafá Padilha
da Cunha. — Converteu-se em diligência o julgamento, para o fim
indicado na informação.
Foi, finalmente aprovada a redação dos acordãos lavrados nos
processos julgados nas sessões indicadas e apresentados pelos se guinte:: re:ato:es:
Sr. auditor Bueno Brandão:
Sessão de 25 de outubro de 1938:
Na. 10.156 de Antônio da Fonseca Centeno, ex-agente do corem Rio Pardo, Estado do Rio Grande do Sul, 606-38 de Maria
fiordes Ferreira Castelão, agente postal em Parnamirim, Estado
L'
:naco, 607-38 de Maria Auxiliadora Torres, idem em São
CaeLauo, 1-J mesmo Estado, 614-38 de Cândido Cesário Torres, idem
cai São João da Aliaçu, antiga São João do Capetinga, Estado de
aloiaa, 019-38 de Candida da Cruz Gouveia, idem em Coqueiral, EsLado de Pernambuco, 737-38 de Severiana Maria de Morais, idem em
São José do Sabugi, Estado da Paraíba do Norte, 841-33 de Inez Zelinda Dela Bernardina. idem em Mutum, Estado do Espírito Santo,
84? 18 de Maria Rosa da Conceição agente postal-telegráfica em Muni. 2'reire, Estado do Espirito Santo. 843-38 de Olinda Modolo, agente
pc_.11 era Matilde. no mesmo Estado, 844-33 de Alice Ferreira Kuster,
idem em Marechal Floriano, idem, 845-38 de Madalena Machado, tesoureira da agência postal-telegráfica em Linhres, iadem; 846-38 de
Litiei Hortência da Penha Monjardim, idem em Jueutuquara, ide:r,
848-38 de Maria Matos, idem em João Neiva, idem, 856-38 de Euterpe
Antónia da Costa, idem em Figueira, idem, 857-38 de Maria De Bis'
da Silva, idem em Estação Central, idem, 860-38 de Eudora de Avelar
Gusmão, tesoureira da aWcia postal-telegráfica em Cachoeira, Estado do Pará, 870-38-de Heber Cais, telegrafista contratado, servindo
corno agente do correio e telégrafo em Ale pbaça, Estado do Pará,
871-38 de Antônio Car'os da Silva, tetegrafista adjunto, servindo de
agente postal-telegráfico em Alcobaça, idem, 872-38 de Juventino
Platino de Santana, idem, idem, idem, 873-38 de Maria Monteiro Arnaud, ajudante, servindo como agente postal em Cametá, no mesmo
Estado, -874-38 de Amélia Serafina de Carvalho, tesoureira da a gência postal-telegráfica em Cáis do Porto, em Belém, idem, 875-38 de
Manuel de Sena Araujo, telegra riste adjunto contratado, servindo
como agente postal em Araumandubs, idem, 884-38 de Amélia Vieira

da Costa, agente postal em Ibitiaerna, Estado do Rio de Janeiro,
385-38 de Luiza Pereira da Costa, idem em Venda das Pedras, idem,
886-38 de Constância Neves de Lima, idem em Banquete, idem,
. 887-38 de Etelvina Izilda de Albuquerque, idem em Paraoquena, idem,
893-38 de Antenor Rufirio Sampaio, ajudante, servindo como agente
postal em Pontal, Estado de São Paulo, 894-38 de Rita Teixeira Pires,
agento postal em Mendonças, no mesmo Estado, 896-38 de Maria Eualia Gomes, idem em Boa Vista, Estado da Paraíba do Norte, 903-38
de Jália Valer :Martins, idem em Campos Novos, Estado de Santa Catarina, 908-38 de Durval Ramos dos Santos, idem em Tambaú, Estado de S. Paulo, 916-38 de José Floro Ramos, idem em Santo André, Estado da Paraíba do Norte, 917-38 de João Lucas da Silva, idem
em Cochichada, idem, 918-38 de Ana Nunes Leite, idem em Desteri o,
Idem, 921-38 de Joaquim Barbosa de Lima, idem em Santo Antônio
do Norte, idem, 995-38 de Maria Machado Minssen, idem em Cachoeira do Funil, Estado do Rio de Janeiro, 997 .-38 de Edmundo
Uiliam Muniz Barreto, 1° tenente da Marinha, 998-38 de Fernando Almeida da Silva, 2° tenente, 999-38 de Manuel Lucas do Nascimento,
faroleiro, 1.045-38 de Frederico Everton Pinto, 1° tenente, 1.046-38
de Antônio da Cunha Andrade, 2° tenente, 1.047-38 de Eduardo Pereira de Melo, capitão tenente. engenheico maquinista. 1.048-38 de
Acir Dias de Carvalho Rocha rapitão- : enente. 1.049-38 de Erico Bacelar da Costa Fernandes, 1° tenorde. 4.M-38 de Evécio Coe;be. Rodrigues, 2° tenente, 1.051-38 de Pedi-o Celestino de Morais, faroleiro.
pang d Al_buqueist.i_e Lána, capitão-Lenegte, i . 053-38
1.Q5g738.
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Ikle Francisco Duque Guimarães, capitão-tenente, considerando-Mi Idem em "José Mariano", idem, 825-38 de José Rodrigues Teixeira;
guites e mandando expedir-thes as provisões.
de Sampaio, idem em *São José da Bela Vista" Estado de SãO
N. 35.544 de Fausto da Gosta Guirnarãee, coletor fedieral emi Paulo, considerando-os quites e mandando expedir-lhes as pre
Juazeiro, Estado do Cear, no qual se aprecia também a situaeão de visões.
escrivão João Ateimar, considerando o coletor em orédito pele ime.
Sessão de 11 de outubro de 1938:
portância de 5:144994, reeultante da compensação entre o erédito,
Ns. 12-38 de Francisco Nunes de Almeida, 1 0 tenente do Exees
7:323$e56, sendo 6:273$903 de porcentagens e 1:049$553 de saloo
recolhido a menos e o débito de 2:178$462, sendo 507$644 de por-4 cito, relativo à comprovação da aplicação dada ao adiantamento de
eentagens, 629e867 de eêlo de noineaçâo, 623$251 de imposto sobre 150:000$000 recebido em 1924, 19-38 de Boaventura Nazaré, major,
vencimentos e 517$700 de saldo, mandando expedir-lhe a previsão chefe do Serviço do Subsistência das Forças em Operações no Esta,
declarando igualmente em crédito o escrivão peia quantia de réis' do de São Paulo, relativo à comprovação da aplicação dada ao adiane •
:1:433$767, resultante da compensação entre o saldo de 2:24G$3621 Lamento de 200:000$000 recebido em 1924, 22-38 de Manuel Antes(
de porcentagens e o débito de 806$595, sendo 494313 de porcentas, 'aio da Cruz Brilhante, general, chefe do Departamento do Exées
tens. 277$061 de selo de nomeação e 31$221 de imposto sobre vencito de 2a Linha, relativo à comprovação da aplicação dada ao:
ddiantamento de 17:981$694 recebido em 1918, 333-38 de Eduardo
cimentos.
Sr. auditor Rogério de Freitas:
Sócrates, general, comandante da 2a Região Militar, relativo à comSessão de 8 de fevereiro de 1938:
provação da aplicação dada ao adiantamento de 100:000$000 ree
Aviso n. 16, de 2.6 de fevereiro de 1903, do Ministério doe cebido em 1924, 341-38 de Antônio de Araujo Arantes, agente ros-.
Negdcios da Fazenda, solicitando providências no sentido de ser tal em "Pirai", Estado do Rio de Janeiro, 342-38 de Delmira Griopee.
tornatias as contas do coletor estadual em Saquareina, Estado dc Ria
Wein em "Amparo de Nova Friburgo", idem, 343-38 de Code Janeiro, • Alcides Francisco Viana, no período de 3 de setembro rine de Oliveira, idem em "Pendotiba", idem, 344-38 de Lúcia Cruz
de 1001 a 16 de fevereiro de 1903, mandando trancar as comas do Seldanha, idem em "Jerônimo Mesquita", idem, 345-38 de Lia Vasresponsável, nos termos do n. X do art. 20, e 3' da decreto-lei n. 4eG, soncelos Nunes, idem em "Paulo de Frontin" idem, 348-38 iie Vise
combinadc com o art. 5*, § P. da le, a, 57e, 'de 5 de novem e ro do cente elanfredi, idem em "Sarandi",. Estado 'de São Paulo, een-38
1 fs37 .
de Djanira França, idem em "São José do Morro Agudo". idem,
Sessão de 2 de agosto sele 1938:
351-38 de Maria Amália do Nascimento, idem em "Itabalanintiii",
N. 32.822 de Francisco Jerônimo Gonçalves. tesoureiro di Fa- es tado de Sergipe, 355-38 de Ainéas Maria Casanova Ilattistetti,
culesee de Medicina da Baia, considerando-o quite e mandando- e:.- idem em "União", Estado de São Paulo, 358-38 de Guiomar de Carpedir-lhe provisão.
valho Sprone, idem em "Taquaral", idem, 359-38 de Joaquim Gae
::. 34.971 de iosé Rufino de Abreu, agente pastai em Divine- bral Medeiros, idem em "Tapiratiba", idem, 3134-33 de Hermenegile
pol:e, Estado de Minas Gerais, considerando-o em alcance pela im- do Portocarreiro, major intendente de guerra, relativo à compre-,
poreincia de 4:153$300, resultante da compensação entre o aicance seção da aplicação dada ao adiantamento de 2:000$000 recebido
de 4:18763.00. sendo 10$500 de selo de nomeação, 2:222$700 de res- 1924. 379-38 de Manuel Gomes de Lima, agente postal-telegráfico
ponsabilidade por extraeios de registrados e 1:951$100 de saida a em "Patos", Estado da Paraíba do Norte, com funções de tesotee'.o,
menus recolhido e o crédito de 34$ de saldo recolhido a maios, cone 380-38 de Pedro Juscelino de Aquino, idem, idem em "Ante p or Nae
denande-o ao seu pagamento, acrescido dos juros de móra sabre a varro", idem, idem, considerando-os quites e maneando expedir-lhee
importância de 1:954100 de saldo retido e fixando-lhe o prezo de as provisões.
trinta dias para o recolhimento da referida quantia de 4:153e3e0 aos.
Sessão de 18 de outubro de 1938:
cofres públicos.
Sessão de 30 de agosto de 1938:
Na. 39.319 de Alzir Mendes Rodrigues de Lima, capitão, eeee
N. 34.116 d.e Helena Zdrojewski, agente postal em Guajavira, mandante do Destacamento de Aviação Militar no Estado do Pies
Estado do Paraná, dando provimento ao recurso interposto, peva o raná, relativo à comprovação da aplicação dada ao adiantamento;
fim exclusivo de ser retificado o nome da responsável como acima de 20:0008 recebido em 1924, 39.320 de António Tomé Rodrigues,
se declara e mantendo em todos os demais termos sua deciseo de capitão, comandante da 9a Companhia de Metralhadoras Pesadas
29 de dezembro de 1937.
no Estado de São Paulo, relativo à comprovacilo da aplicação daies,
sessão de 13 de setembro de 1e38:
ao adiantamento de 3:000$000 recebido em 1924, 538-38 de Jorge,
.tutoe de tomada de contas de Olímpio Catão Viriato Montez, Campeio Mauricio de Abreu, le tenente, 561-38 de Olímpia Garcia,
fiel da Estrada de Ferro Centra/ do Brasil, considerando-o en; dé- agente postal em "Reginópolis", antiga "Batalha", Estado de silo
bito pela quantia de 48$572. proveniente de selo de nomeação, con- Paulo, 562-3e de Maria José Fernandes, 'agente postal em "Barra
denando-o, por seus herdeiros, ao seu pagamento e fixando-lhe o Grande", Estado de São Paulo, 563-38 de André Dias Galego, 'Iene
prazo de trinta dias para o recolhimento devido.
em "Batista Botelho", idem, 612-38 de Henrique Pinto de Almeida,
Sessão de 20 de setembro de 1938:
agente postal-telefônico em "Cravinhos", idem, 620-38 de Mareai
N. 441-38 de Ernani Reis. secretário do consultar geral da Repe- Teresa de Ataide Cavalcanti, agente postal em "Hipódromo", Esta,
beca, relativo à compense:cão da anlicasee- dada ao adiantamsnto do de Pernambuco, 621-38 de Marcionila Martins da Cunha, ideie
i 1:11ee recebelo cm 21 ,le agosto de 1e57. censiderando ií
en_ em "Gravata de Jaburid", idenn, 622-38 de Maria de Lourdes tio
spliração do adiantamento e mandando expedir-ene a competente Melo Cabral, idem em "Espinheiro", idem, 642-38 de Maria iIa Cone
provisão.
ceição Barbosa de Menezes, idem em "Gameleira", idem, 643-as sie
Sessão de 27 de setembro de less:
Gsdália de Almeida Barreto de Gouveia, idem em "Estácio
Ne. 3-38 de Carlos Germack Poieolo, capitão, chefe do Serviço bra", idem, 664-38 de Antônia Barbosa Pinto, idem em "Jagiiiirenie
Antotedvel das Forças em Operações nos Estados do Parará e bé", Estado do Rio de Janeiro, 665-38 de Ana Ribeiro Gomes, ideai
Santa Catarina. relativo à comprovação da aplicação dada ao adianta- em "Ailussurepe", idem, 668-38 .de Ezilda Moura de Sousa, ideie ne
mento de 20:0.00$ recebido em 15 de ou t ubro de 1924, 30-38 te An- "Alto da Serra", idem, 667-38 de Maria Amélia Couri, idem em
tónio de Freitas Brandão. capitão, relativo à comprovação da aplide Estrada Nova" idem, 688-38 de Maria Pernan
ca s ão dada ao adiantamenLo de 5:009 recebido no mesmo ano, "Conceição
Machado, idem em "Massaniará", idem, 669-38 de Maria Gomes
340-38 de Isauro Nogueira, capitão, rires:dente da Comissão de Re- Pereira, idem em "Livramento Valão do Barro", Idem, 675-38 de
monta do Q.G. das Forcas em eper s çees nos Estados de Santa Ca- Maria Isabel Acácio, idem em "Cacimbas", idem 679-38 de .1.)13.
tarina e Paraná, relativo ià comprovação da aplicação dada ao adianta- 33orges Moreira, idem em "Leitão da Cunha", idem, 681-38 de Fren,
mento de 25:000$ recebido também em 1324. 482-38 de Batista F'on- cisco Faraoo Júnior, idem em "Alberto Torres", idem, 682-38 ,de
tarifa e Paraná, relativo a cemprevitção da aplicação dada ao adiai:Ir:- Carolina Caetano Gavinho, idem em "Conde de Aramam'', idein,
rine, 505-38 de Belarenino itilseiro de Queiro ga, escriturário da Ga- 683-38 de Carolina Lopes Morales,
idem em "Bom Jesus de Moine
peania das Portes do Estado de Pernambuce, 506-38 de reeleon Verde", idem, 684-38 de Olga Pires Spiegel,
em "Baldeador_„.
"
.nies Feenandes. 1* tenente, 507-38 de Armando Pinto de Limas idem, 685-38 de Eugênio Gustavo Brant, idem idem
em
"Lumiar
de ronii
ransiderando-os guete e mandando expedir-lhee provisões.
Friburgo", idem, 686-38 de Eugénia da Silva Pinto, idem em "Pedro
s esse de 4 de. ~obro de 1938:
Carlos", idem, 687-38 de Antenor Martins Ramos, idem em seeeQ
es. 80.111 de Didio santos de Bestamente, capitão tenente,. d'Anta", idem, 638-38 de Benedita Ribeiro da Fonseca, idem eiM
457-e8 de Américo Augusto Pereira, azente postal em Cinsinate "Morro Agudo", idem 689-38 de Cristália Alcoforado de Araujo, i,4.erri,
Draw!. Estado de São Paulo, 458-38 de Fiável Prado Valente, idem, em "Monsuaba", idem, 492-38 de Olegário de Souza, idem em
;em Caneália, no mesmo Eseado. 459-38 de Inês de S01151, idem ene genheiro Passos", idem, 893-38 de Alfeno Corrói' de melo, idem érni
. Cniuá, idem, 460-38 de Gesária Vieira, idem, em Campeis Novos, "Lapa do Capivari", idem, 700-38 de João de Araujo, ajudante ,dal
Idem, 461-38 de Joaquim Pinho Júnior, idem êrn "Abre Campo", agência postal-telegráfica em "Pitangueirae" Ratado de São Perdoa'
Estado de Minas Gereis, 510-34 de Ote de Faria, capitão-tenente, com funções de tesoureiro, 701-38 de Maria Pia Avelino Amarale
512,38 de Mário Pinheiro Coimbra, eapitlioste eente, 537-38 de Ge- agente postal em "Berilo", Betado de Minas Gerais, 703-38 de Ira.'
túltte
Cunha Gomes Lima, faroleiro, 556-38 de Zulmira de Abrett cerne Veiga Vedekin, agente postal-telegráfica em "Mondei", F-s•
• Lima Botelho, agente Postal em "Encruzilbiele", Estado de Per- .do de Santa Catarina, 704-38 de Ana Peixoto, agente • postal'
nambuco, 557-38 de Julieta Gibson Jegues, ideie em "Mudei Pi- Gel "Paesagem da Barra", idem, 73448 de Matilde Sana Yravas, te
nheiro*, Idem 636-38 de Tertutine Pancrácio Vila Nova, tesoureira woureira -da Sucuuva' Postal-Telegráfica em "Praça Quinze de N
da agência postal-telegrifiett em "Bom Conselho", idem, 438-38 de vernbro", Distrito Federal, 769-38 de Amaino Alves Teixeira,
Ilitda. de Brite Moreira Ca'valeatiti, Idem em "tapa", idem, 850-38 pitar) tenente, 876-38 de Alzira de Souza Duarte, tesoureira da ag
de Cecilia Torres Valente, idem ene "Jorge Itademaker", Estado de eia postel-telegráfica em "Alenquer", Ratado do Park 883-38 de
Rio de Janeiro, 651-38 de Amfiléqnie Correia de Lemos, idem em lia Plácido Barreto, agente postal-telefônica em "Arriai do Cabo
tiCablefitst i, Idem, '652-38 de Maria José de Miranda Perraz. Idem Medo do Rio de Janeiro, com funções de tesoureira, eonsiderandeem "Joaquim Leite", idem, 068-38 de Francisco Weleilt ing Soar" quites e mandando e/pedir-lhes as prsiyieõee
ii
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N. 32.265 de Sebastião Pedroso d8 Morais, agente postal em
„'''Penápolis", Estado de São Paulo, dando provimento ao recurso interposto pelo Sr. procurador, reformando o acordão de 15 de março
fele 1938, considerando o responsavel em crédito pela quantia de réis
1:094$700, proveniente de vencimentos não recebidos em 1935 e
•Mandando expedir-lhe a provisão.
•
Sr. auditor Ernesto Claudino:
ee
Sessão de 11 de outubro de 1938:
- N. 32.813 de Manoel Américo Pedreira, tesoureiro, em comisreão, da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos do Estado do
;Pará, isentando-o de responsabilidade pelo desvio de rendas de realidade não provada, considerando-o em débito pela importÁincia de
:.:456$729, de selo de nomeação, condenando-o ao seu pagamento e
; fixando-lhe o prazo de trinta dias para o recilhimento da referida
Importância aos cofres públicos.
•
N. 33.795 de Otávio de Almeida Guimarães, coletor federal em
"Cordeiro", Estado de São Paulo, no qual está tembem apreciada a
situação dJs escrivães Cipriano Bueno de Souza e Alcindo Pene, considerando quite o coletor, em alcance o escrivão Cipriano pele im• podendo. de 2162000 de selo de nomeação, condenando-3 por seus
herdeiros ao seu pagamento, fixando-lhe o prazo de trinta dias para
o recolhimento devido, declarando igualmente quite o escrivão AIcindo e mandando expedir em favor do coletor a competente provisão.
Sessão de 18 de outubro de 1938:
N. 33.912 de Vicente Silveira de Sousa Junior, coletor federal em "Palhoça" Estado de Santa Catarina, no qual se aprecia
lambem a situação dos
eseriviies Artur de Oliveira Bastos e Dente
'
pellizeti, coniderando quite o coletor, mandam expedir-lhe provisão,
declarando em alcance o escrivão Artur pela importância de reis
762e098, sendo 3502798 de selo de nomeação e 4112300 de porcentagens, condenando-o ao seu pagamento, fixando-lhe o prazo de
trinta dias para o recolhimento devido e declarando em crédito e
escrivão Dento pela importância de 1792500, sendo 882000 de selo
de nomeação e 91000 de porcentagens.
Sessão de 25 de outubro de 1938:
N. 73-38 de Domingos Queiroz de Morais agente do correis) em
"Macaúbas", Estado de São Paulo, considerando
-o quite e mandaado expedir-lhe provisão.
N. 38.650 de Acelino Régia Heis, coletor federal da 1.° Coletoria em "Plataforma", Estado da Baia, no qual está Lambem apreciada a situação do escrivão Alfeu Rodrigues 'Monteiro, considerano eiletor em crédito pela importância de 16EZEO0 de percentagens
ele do
não recebidas, mandando expedir - lhe a - competente provisão e declarando igualmente em crédito o escrivão ' pela quantia de réis
3:812R600, da mesma proveniência.
N. 35.071 'de João Batista Ferreira, agente do corre i o em "Catiara". Estado de Minas Gerais, dando provimento ao reeurso initerposto e retificando o período da responsabilidade que é de 1 de
• janeiro a 31 de dezembro de 1936, mantidas as demais determinatoe- da sentença recorrida de 29 de dezembro de 1937.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. ministro presidente desigaou
•'
h dia 16 do corrente, para a seguinte sessão ordinária de julg;.in.en'' l io de processos da mesma natureza, declarando encerrados os trabalho,.
;
E. para constar, passou -se esta ata que, depois de lida e aprovada
ai subscrita e assinada.

• Doténibi. o" dê 1938

Considerando que, o escrivão interessado está tambeni em cr64
dito pela quantia de 3:812$800, como tombem demonstra a instrução a fls. 24, 33 e 34:
Acordam, em Tribunal, julgar o aludido coletor em crédito pela
quantia de 165$800 e o escrivão pela de 3:8128600 e mandar se lhe
expeça a necessária provisão, procedendo-se quanto ao escrivão, na
forma regulamentar."
ATA N.

75 — SESSÃO ORDINÁRIA EI)I 8 DE NOVEMBRO

Presidência do Sr. Ministro Tavares de Lira — Procurador, Dr. Leopoldo Cunha Melo — Secretário, Eduardo Américo de Faria
-Presentes os Srs. Ministros Otávio Tarquinio de Sousa, Ruben
Rosa, José Américo, Bernardino de Sousa, Eduardo Lopes e José de
Castro Nunes, foi aberta à sessão.
Relatados pelo Sr. Ministro Otávio Tarquínio de Sousa:
Ministério da Educação e Saúde:
Ofícios:
Ns. 1.418 e 1.498, de 30 de setembro e 20 de outubro últimos.
da Faculdade Nacional de Medicina, relativos ao pagamento de 3:2008,
em quanto importam as folhas de gratificações, ao inspetor Kberico
Martine Torres do Curso de Higiene e Saúde Pública, nos meses de
junho a setembro deste ano (PG. 27.028 e 22.882). — O Tribunal
mandou dar vista do processo ao Dr. Procurador.
Ns. 383 e 443, de 15 de setembro e de 21 de outubro últimos
do Hospital de Curupaitf, pagamento de 1402000 à Imprensa Nacional,
por serviços prestados (PG. 22.164 e 25.079). — Foi ordenado o registro da aludida despesa.
Ministério da Fazenda:
Oficio n. 12.850, de 13 do mês findo, da Comissão Central de
Compras, pagamento de 1:9768 a The Caloric Company e outros, por
fornecimentos do Ministério da Justiça (PG. 27.337). — Foi ordenado
o registro.
Processos:
De pagamento de 4692300 a Gabriel de Campos, de divida de exercícios findos (PG. 22.933). — O Tribunal recusou registro a despesa, de acordo com os pareceres.
De concessão:
De melhoria de pensão, nos termos do decreto-lei n. :96, de 22
de janeirb de 1938, a má Martins Delaura Meier, filha de Alfredo Vicente Martins, capitão reformado do Exército; a Maria do Carmo Sousa
Ribeiro de Carvalho, viúva de Oscar Ribeiro de Carvalho, capitão tenente da Armada; a Júlia Cardoso, Mourão, viúva de Raul de Queiroz
Melo Mourão I* tenente do Exército; a Primitiva Alcântara de Oliveira
viúva do 2° tenente, Patrão Mór, José Paulino de Oliveira; a Alcina
Fernandes Pinto Jansen Pereira, viúva de Otaviano Jansen Pereira,
tenente-coronel reformado do Exército; a Mariana Pereira da Silva
Alencar, filha de Antênio Américo Pereira da Silva, general de Divisão; a Fernandina Palma, viúva de Lúcio Palma, 1° tenente do Exército, a Ida Batista da Silveira, viúva de Cornélio Ca:das da Silveira,
1° tenente do Exército, a Cinira de F Vilas Boas,viúva do 1° tenente
do Exército; a 'solina Mendonça Firmino, viúva de José Joaquim Firmino, marechal, graduado reformado do Exército; a tleorgina Violeta
de Medeiros, viúva de Ernesto Ramos de Medeiros, 2' tenente reformado do Exército; a Euridice Cordeiro de Moura, e outros, filhos de
Francisco António de Moura, marechal do Exército; a Zélia Dias Bandeira, viúva do 1° tenente médico Mário da Faria Bandeira; a Elvira
Reis Ferreira Pinto, filha do general de Divisão José Salustiane Fernandes dos Reis, a Noêmia Gomes e outras, filhas do vice-almirante,
graduado reformado, José de Oliveira Gomes Júnior e a Celestina noCópia dos acordãos lavrados nos processos seguintes:
vel Henriques, viúva do major reformado do Exército, António de LeN. 35.544 — "Vistos, relatados e discutidos estes autos de to- mos Henriques (PG. 22.978, 27.172, 22.732, 23.064, 25.183, 25.636,
teada de contas do responsável Fausto da Costa Guimarães, coletor 22.677, 24.784, 24.238, .25.148, 24.771, 23.058, 25.009, 9.4(8, 25.246 e,
'das rendas federais em Joazeiro, no Estado do Ceará. nos períodos 25.137).
de 1 de janeiro de 1918 a 22 de agosto de 1917 — 1 de fevereiro de
De melhoria de montepio civil a Venceslau de Sousa Guimarães,
1919 a 26 de julho de 1929 e — de it de agosto de 1921 a 31 de de- viúva de José Pitombo Cavalcante, ri tenente do Exército; a Joaquina
de Andrade de Silva e outras, filhas de Joaquim F. de Andrade e Silzembro de 1928, com o qual cerviu de escrivão João Alencar; 8,
Considerando que, do processo regularmente organizado, ficou va, coronel reformado do Exército; a Olga Lopes Pereira, filha de
apurado contra o referido eoletec o alcance de 2:1788482 e a seu. Francisco J. Lopes, major reformado do Exército (PO. 23.085, 22.819
e 23.093Y.
favor o crédito de 7)2$$4 56, conforme demonstrativo a fls. 121;
De melhoria de pensão, em reversão, a Emitia Carolina Coelho
o
déConsiderando que, feita a compensação entre o crédito e
Lesse,
filha do general de Brigadat reformado, José da Fonseca Lesse
.0nito, fica o caldo em favor do responstvel reduzido a 5:144$994.
(PG. 23/.235).
Considerando que o esorivio dolo Alencar tem lambem o débito
De montepio militar a Maria da Glória de Sousa Pastor, esposa
'de 8083595 e o *rédito de 2:240062, demonstrados a fie. 121;
do 2° sargento do Exército, Horácio Correia' Poetar (PG. 24.797).
crédito,
fica
este
que,
couipenead•
o
débito
e
o
• Considerando
De' montepio &vil a Ondina de Faria, filha do 1° oficial dos Cor•
reduzido a 1 :4333767;
reios
e_Telégrafes do Distrito Federal, Oscar Adolfo T. de Faria (PG.
Considerando que, nos termos do art. 2°, letra "b" da Lei i. 573, 23.100) .
de 8 de novembro de 1937, alo estão peseeritos Od saldos aoima menDe pensão especial a Iraci Oliveira, filha natural, reconhecida

cionados:

,

Acordam, em Tribunal julgar o aludido (seletor em crédito pela
• 'nuantia cle 5:144$994 e mandar as lhe espeta a necessária provisão,.
procedendo-se quanto ao escrivão na forma regulamentar."
N. 38.654) — "Vistosa relatados e discutidos estes autos de to:• 9inada de contas de Acelino Regia Reis, coletor das rendas federale
i •m Plataforma . (Primeira Coletoria), no Estado da Baia, no periodo
de 17 a 31 de dezembro de 1935 e no de I de janeiro a 31 de dezem,bro de 1936 com o qual serviu de escrivão Alfeu Rodrigues Monteiro,
• .período de !7 de dezembro de 1935 a 5 de maio de 1938 (fls. 12);
'• :-Consicieri,r,;'( que, do processo regularmente organizado, se opa: %.on• a favor do referido coletor o saldo de 165$840, demonstrado ha
fls. 22, 38 • adí

do ex-trabalhador da Estrada de Ferro Central do Brasil, Ernesto de

Oliveira (PG. 22.821.).
De melhoria de montepio civil a Wenceslau de Sousa Guimarães,
eilho de Veneeelau de Sousa Guimarães, cônsul de 1' classe. (P0.

25.281).
— O Tribunal ordenou o registro das aludidas concessões e das despos as classificadas.
De monte-pio militar a Genleon de Castro Azevedo, filho reconhecido do ex-capitão Agliberto Vieira de Azevedo (PG. 25.098). —
O Tribunal ordenou o registro da concessão, tendo sido voto vencido
e do Br. ministro Ruben Rosa.
Idem, idem, a Floriana de Andrade Costa, viuve do 1* sargento
da Policia Militar, Herminio H. da Costa (PG. 24.76N. — O Tri-
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bunal ordenou si . registro da aludida conoessão e da. despeca cIassia.
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio:
Ofícios na. 533 e 650, de II e 25 de outubra findo, do Serviço
do Pessoal, pagamento de 6:0421500, a António Pereira doe' Anjos
:Júnior e outros, extranumerários tarefeiros, de vencimentos, nos
meses de janeiro a agosto deste ano (PG. 22.505 e 23.147). — Foi
ordenada o registro.
Relatados pelo Sr. ministro Ruben Rosa:
Ministério da Educação e Saúde:
Ofícios:
Ns. (1.447 e 1.522), de 6 e 25 de outubro fiado, da Faoaldade
Nacional de Medicina, pagamento de 37:3871700, em quanto importa
' a folha do pessoal extranumerário, no mês de setembro (PG. 24.543
'e 23.184).
Ns. (197 e 220), de 8 e 31 de outubro findo, da Museu Hiatórico
Nacional, pagamento de '70$ à. Imprensa Nacional por serviaos prestados (PG. 22.530 e 23.374).
Foi ordenado o registro das aludidas despesas.
Ministério da Fazenda:
Ofícios ns. (7.984 e 12.994), de 22 de julho e 20 de outubro
últimos, da Comissão Centrai de Compras, pagamanto de 10:1361400
a Soares Lavrador & Comp. e outros, por fornecimentos ao Miniatério
da Justiça (PG. 17.628 e 22.838). — Foi ordenado o registro da
alpdida despesa.
Processos:
De pagamento de 2:716$800 a Othelo Pessoa, de divida de exerefeit.s findos (PG. 25.524). — Foi ordenado registro à despesa., par
ter sido lncluido o adicional de 20 % de zona.
De concessões:
De monte-pio civil a Alnieirinda da Nascimento Casta, filha
' etisaha do ex-1° oficial aposentado da Administração dos COrreiOS
da Baia, Aureliano Francisco do Nascimento; a liermengarda da
Camara Lacerda e outras, valva e filhos de Alvaro Tavares Lacerla,
ex-1" escriturário da Policia Civil da Distrito Federal; a Francisca
alaria do Vale, viuva de João José do Vale. agente de 2` classe da
Eatrada de Ferro Central do Brasil e a Maria Teresa Correia da
Mala, viuva de Clfnio da Mata Machado, ex-inspetor de 2' classe. do
Departamento dos Correios e Telégrafos (PG. 3.191, 27.212, 22.037
25.337);
De monte-pio militar a Ivone Costa de Oliveira, viuva do 5' sarenta do Exército, Helvécio H. de Oliveira; a Joaquina Ferreira
Lima, filha do ex-alferes do Exército, 13elarmino Ferreira Lima e
a Mercedes da Silva Gomes, esposa do ex3° sargento do Exército,
Manuel Pedro Gomes (PG. 15.840, 22.995 e 22.996);
De melhoria de pensAo, nos termos do decreto-lei n. lOG, de 22

de janeiro último, a Alzira Gonçalves da Silva, viuva do 30 sargento
da Armada, Miguel Gonçalves da Silva; a Maria Ferraz Koeler, viuva
do capitão de Fragata Honório Lamare Rodar; a Maria da conceição Silva Melo, viuva do 2* tenente reformado do Exército, Alexandre Teodoro Pereira de Melo; a Amélia Donsila Quadros da Crua,
viuva do 1° tenente 0011Olesári0 da Armada, Joaquim António da Cruz;
• a Liberalina de Almeida Silva, viuva do general d'e Brigada reformado, António Pereira Leitão da Silva; a Isaura ColatinOGISes Trindade, viuva do major reformado do ExérCi
to; Eduardo Martins Trindade: a Maria Augusta Figueiredo da Costa, viuva do mole.? de
Fragata reformado, Henrique Clementino da Costa; 'a Maria Emitia
Figueiredo airão, filha do 1" tenente reformado do Exército, Manuel
Paulino de Figueiredo; a Jovelina de Almeida , Guedes AlcOlorado,
viuva do capitão de Corveta reformado, Ernesto Guedes Alcoferado;
e
a Leopoldina Guimarães Baeta de Faria; vi-uva do capitão do Exército, Cícero Baeta de Faria; a Hebe Maria Ivo-Moreira Lima, viuva
do general de divisão, Pedro Ivo da Silva Henriques; a Herotilties
Furtado Sodré, viuva do capitão do Exército, Osório Policarpo Soiré;
a Guilherrnina Lapas Fontanela Bererril, viuva da capitão do Exército Guilherme Bafbosa Fontanela Bezerril; a Emitia Miranda Teles,
viuva do general de divisão graduado reformado, Gonçalo Munia
Tater a Henriqueta Silas Cataldi, viuva do major reformado do
Exército, Salvador de Aguiar Cataldi; a Maria Barbosa Brasil, Auva
do 2" tenente reformado do Exército, José Rosa Brasil; a Isaura 23e/a
de Araujo Góes, viuva do- general de brigada graduado, Fliusroundo
Coiatino dos Reis de Araujo Góes; a Maria Pires da Fonseca, iuva
do almirante reformado João Jorge da Fonseca e a °Iludira de
Araujo Mendes Ribeiro e outra, filhas do tenente-coronel reformado
- do Exército, António Benedito de Araujo . (PG. 13.028, 25.245, 27.164,
25.350, 23.188, 22.992, 25.139, 22.588, , 25.192, 22.570, 24.998,
24.776, 25.001, 2,4.782, 22.723, 24.218, 22.665, 23.062, 25.140.
O Tribunal ordenou o registro das aludidas concess8e3 e, bem
A ASAM, das despesas classificadas.
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio: -•
Ofícios na. (490 e 634). de 5 e 21 de outubro findo, pagamento
de 1:3481200 em quanto importa a folha de gratificação por serviços
extraordinários prestados por Fraudar, Rinelli de Almeida e outro,
aos meses de julho a setembro (PG. 29.314 e 24.974). FOi ordenado o registro.
Relatados pelo Sr. ministro José Américo!'
, Ministério da Educação e Saude:
Ofícios:
N. 5.317, de 1 do corrente, do Departamento de Administração
Geral, com a cópia do Decrato-Lei n. 800. de 20 de outubro findo,
Atue abre o *rédito de 29:5008000, suplementar it verbo 3' — 1 —4
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Diversos —,sub-consignação 13, item 01) . (PU.
deitado o registro.
N. 1.754, de 22 de julho últinio, 'da Diretoria de Contabllidadà.
distribuição de créditos no total de 73:7501000, 18:000$000"o ais
30:0001000, a diversas delegacias fiscais, por conta da verba é, para.
atender a despesas das Escolas de Aprendizes Artifioes (PO. (2.348),„
— O Tribunal converteu o julgamento em diligência para o fim iam
dieado no parecer.
N. 5.040, de 17 do mês findo, do Departamento de Administra..
'talo Geral, distribuição do crédito de 225:0001000 Delegacia Pítia
cal no Estado do Amazona, por conta da sub-consignação 49 -- can.,
signação 1 :-- da verba 34 (PG. 25.504). — Foi ordenado o rcgistro.
Ministério da Fazenda:
'
Relatório apresentado pelo oficial administrativo. classe
Laert Wanderley Navarro Lins, sobre os trabalhos relativos la toma,
da das contas da Companhia Cessionária das Docas do Porto dá Bafa,
no 1° trimestre deste ano. (PO. 26.714). — O Tribunal Mandou
arquivar o processo.
Oficia n • 13 - 080, de 25 do mês findo, da Comissão Central do
Compras, pagamento de 13:9271300 a Barbosa Albuquerque ac 'Compor.
e outros, por fornecimentos ao Ministério da Justiça (PG. 25.380.
— O Tribunal resolveu aguardar oportunidade, de acordo com: o parecer.
Processas:
De pagamento de 10:000i400 a Vital de Sousa do 8, de divida ae
exercidos findos (PG. 27.43d i. — Foi ordenado o registro.
De concessões:
De aposeM.adaria a Geslor Barbosa Coutinho, operáriol de ,Rs
classe da oficina de cai ointalia do Arsenal de Marinha do Ride Janeiro (PG. 8.97a);
s.
De melhoria de montepio civil, em virtude de reversão„ a nr.,
mélinda de Azevedo ousa, viuva ilo 1° escriturário aposentado vlo
Tezouro Nacional. Adolfo Duarte de Sonsa (PG. 27.166);
De montepio civil a 'Adila Pedroso Schroeder e outras, viuva
e filhos do ex-guarda de 1' classe da extinta repartição dos Telégrafos Teodoro Schroeder lun , or e a Amélia Gonçalves Vieira e outros, viuva e filhos da auxiliar de 2" classe da Estrada de. Ferro
Porto-Alegre-Uruguaiana, Alfredo Nunes Gonçalves Vieira (PG.
25.182 e 23.092'.
De meio soldo a Ednara Ribeiro de Abreu, viuva do i • tenente
medico do Exército Nelson Sousa de Abreu (PG. 25.015).
De melhoria de pensão, nas termos do Decreto-Lei n. 196, de 22
de janeiro último, a Maria aára Noronha Pereira Rego, viuva do eapi!ão do Exército, Antônio de Castro Pereira Rego; a Calina Macedo
Soares e outrn, filha do cirargião-mér de Brigada, major reformado,
e coronel honorário do Exereito, Dr. Joaquim Marciano de Maceckee
Soares; a Airi;fda Pinheiro de Almeida, viuva do r tenente do Exéra
cito Manuel Guilherme de Aaneida; e Berta Arminda de Melo Nunes,
viuva do coronel do Exército, Manoel Luiz de Melo • Nunes; a Mar..
garida Cariola Salgado Bittencour t , viuva do general de div:são Jpsé
uristino Pinheiro Bittencourt; e Ciarinda Gonçalves da Rocha, viuva
do general de Divisão médico, raformado, Dr. Ismael da Rocha; a
Alzira Mas;:z on Jaques. vima do marechal reformado do Exército,
João Cândido Jaques; a Sofia de Almeida Pereira, viuva do coronel
reformado do Exército. Artur Eduardo Pereira e a Olga Bustamaote
Pereira Nunes, filha do general de Brigada, reformado, Apolinário
Pereira Bus'ainante; a Maria da Rocha Espiadola, VIU" do corovel
reformado, general de Brigada, graduado, João Barbosa Espiudnla; a
Delfina Mendonça dos Santos, filha do marechal reformado -Be1R rmino de Mendonça; a Diná de Castro Menezes, filha do major reformado do Etército,'Pedró Nolasco de Castro Menezes; a Dolca Correia
.Sevéro, filha do general de Brigada, reformado, Alfredo Telyeirit
Sevéro; a Edite Ribeiro Pinheiro, viuva do major do Exército, João
Ribeiro Pinheiro e a Calina de Sousa Duarte Nunes, viuva do major
.graduado, reformado. Hipólito Duarte Nunes (PG. 22.870, 27411,
23.056, 22.733,' 25.185, 24.816. 22.978, 22.683, 24.807, . 24.a19,
25.010, 22.671, 25.131, 24.798 e 27.173).
O Tribunal ordenou o registro das aludidas concessões e das despesas classificadas.
Relatados pelo Sr. ministro Bernardino de Sousa:
•
Ministério da Educação e Saude:
. Ofícien. 5.050, de 24 do mês findo, do Departamento de Adiram
nistraç'ão Geral, adiantamento de 1.400:0003000, ao engenheiro
classe P, do Quadro I, Alberto Pires Amaranto, para despesas ,a seu'
'cargo, no 4' trimestre deste ano (PG 27.431). —. Foi ordenado Q
'registro.
Ministério da Fazenda: •
Ofícios os. 13.158 e . 13.180, de 26 do robe findo, da Comisaão
Central de Compras, restituição das cauções depositadas pela Crysbraa
5. A. e por Norton Megaw F4 Comp. Ltda., como garantias dos ton.*
tratos os.' 135 e 141 de 1938 (PO 25.581 e 23.354). Foi autorisada a restituição das aludidas cauções.
fn
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•

Processos:
De pagamento de 29:4533200, a Tibtircio de arqueira Rodrigues„;

de dívida de exercícios findos (PO 25.454). — P iot recusado
tro à despesa, de acordo com o parecer.
De concessão:
De aposentadoria a Francisco Henrique Elarioh, mestre ffle obre
ema da Escola de Aprendizes Artífices no Estado do Cear
(P(
8.411). — Foi ordenado o registro da aposentadoria 0 doopos3:
o da

classificada.
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De montepio militar a Marina Gulman, irmã de José GUtmans
Ox-r •tenente do Exército (PG 22.986). — O Tribunal converteu em
diligência o julgamento para os fins indicados nos pareceres.
De montepio militar a Aurora de Paula Machado, viuve do a'
sarg ento do Exército Francisco António Cavalcanti (PG 27.159).
De reversão de montepio e meio soldo a Lina da Cunha Salgado
a outras, da pensão que percebia sua falecida progenitora Balbina
Herculano Ferreira da Cunha, viuve do i" tenente maquinista naval
(rumino de Senna Ferreira da Cunha (PG 25.191).
De melhoria de pensão de acordo com o Decreto-Lei n. 196, de
22 de janeiro último, a Marina da Costa Leitão e outra, filhas do comiei do Exército Darnião da Costa Leitão; a &Ha Pinheiro Bateudourt, filha do I° tenente da Armada Feliciano Pinheiro Bittencourt;
a Marina Palet de Abreu e Lima, filha do 1° tenente da Armada.
Zliseu de Abreu e Lima; a Lucila Munhoz Moreira, viuve do general
de divisão Artur Xavier Moreira; s Maria da Glória Palhano Leal e
outra, filhas do capitão de fragata Dr. Antônio de Carvalho Palhano;
u Amando Oliveira de Bittenc,ourt e outras, filhas do almirante graossoduado, Frederico Ferreira de Oliveira; a Isabel Fernandes de 011at eira, viuvo do capitão do Exército, Valdemar Souto de Oliveira; a Dor
zila do Macedo, viuvo do capitão do Exército, Joaquim Potíguara de
Macedo; a Noêmia Ileller de Matos, viuve do capitão de fragata, Bernardo Joaquim de Matos; a Ruth :Mary Moore de Oliveira, viuvo do 10
tenente do Exército, Miguel Vicente de Paula Oliveira; a Rosa de Sã
Sottomaior Tavares, viuvo do capitão do Exército, José Procópio Tavares Filho; a Colina Cunha Gonçalves Leite, viuve do capitão do Exército
iosé Gonçalves Leite; a Maria Hiena P. dos Santos, viúva do tenente ..
&ronel do Exército, Getúlio Fiorentino dos Santos; a Etelvina Batista da Silva, viúva do capitão do Exército, Cincinato Henrique da
Silva; a Anel Pinheiro Menezes, filha do 2° tenente do Exército,
Carlos da Costa Pinheiro; a Matilde de Ulsich de Almeida, viúva, do
general de brigada Pedro Carolina de Almeida; a Aritusa e
cadmia, filhas do general de divisão, Pedro Augusto Ribeiro Pinheiro
IBittedcourt; a Cicinia Teixeira Guimarães, viuvo do 10 tenente do
Exército, João Salgado Guimarães; a Zilda Morais Rego Cantanheda
e outra filha do general de brigada, Alfredo Cândido de Morais Rego:
• Radegundes do Patrocínio e outras, filhas do 2° tenente escrevente
do Corpo de Sub-Oficiais da Armada, Guilherme do Patrocínio; e a
Elida Cardoso da Costa Carvalho, filha do general de divisão, Francisco 'José Cardoso. (PG. 24.792, 22.722, 25.236, 25.008, 23.101,
25.226, 25.011, 24.999, 25.186, 27.156. 24.812, 27.169, 22.987,
25.237, 25.123, 22.684. 24.793, 24.795, 25.235, 27.161 e 22.679).
— O Tribunal ordenou o registro das aludidas concessões e das despesas classificadas.
De montepio militar a Argemira Ferreira Souto, viuvo do 20 sare*. ento do Exército, José Constantino Souto. (PG. 15.113). — O Tribunal deixa de tomar conhecimento do pedido de reconsideração de
acordo com o art. 142 do decreto-lei n. 426, de .12 de maio último,
por ter sido feito fora do prazo legal. — O Sr. procurador proferiu o
seu parecer nos seguintes termos:
A espécie:

Pensão de montepI8 deixado pelo sargento José Coziatantino Souto.
Casado e, ainda viva a Primeira esposa, o referido sargento casou-se novamente.
Pleitearam a pensão as duas esposas e filhos dos dois
casamentos.
Pela brilhante decisão de fls. 74 a 76, da qual foi relater o ministro Rubem Rosa, o Tribunal resolveu, afinal, com
muito acerto, qual o casamento válido e conferiu a pensão
.disputada à primeira esposa — D. Argemira Ferreira e ao
menor Jeferson Ferreira Souto, filho do primeiro casamento.
'Nessa mesma decisão foi tombem resolvido qu,e a penstonksta
cujo direito foi proclamado 'sido estava sujeita aos descontos
:a que se refere o despacho de fls. 65 verso, in-tine, isto é, das
Importâncias já pagas à outra que, embora segunda e-soosa,
primeiro se habilitára.
Parecer

Volta o processo ao Tribunal com um pedido de reconsideração
Ido seu julgado na parte que sido sujeitou a beneficiária, D. Argemiro
erreira, a primeira esposa, cujo direito à pensdo foi reconh.ecido,
vonllos descontos das importam-las pagas à segunda D. Esmeltdditto
8outo,
• Não está, pois, mais em discussão qual o válido doa dois casa'Untos contraidos pelo sargento José Constantino Souto.
Reconhecendo o direito da primeira esposa à pensão, a dassisão
.110 Tribunal, com muito acerto e coerencia, deu-lhe direito à percepção dos respectivos proventos desde a data do óbito do rewrido
lsargento.
Para habilitar-se b. pensão, a primeira esposa, por exigência
'inoompreenstvel do Tesouro, já fôra forçada a pleitear judicialmente
'a decretação da nulidade do segundo casamento do seu esposo, como
se esse ato, verdadeiro crime de bigamia, por si só, independente
do qualquer decisão judicial, não fosse nulo pelei todos os Afeitos
aVide art. 183, n. 6 e 207 do Código Civil).
O erro a que o Tesouro foi arrastado, embora com a sanção do
próprio Tribunal de Contas, que, a princípio, mandou registrar a
pet.são a favor da segunda esposa do sargento José Constantino Souto,
quando a primeira ainda estava viva, mas, não havia procurado habilUar-se, não pode prejudicar a esta que é a legitimo esposa, a., Dortaii:c a beneficiária da mesma pensão
,
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Nem muito menos é lícito exigir-se desta que-va pleitear daquela
restituição do que indevidamente lhe foi pago.
•
Deve o Tesouro cumprir a decisão de fls. 74-76, em todos os
seus termos, procurando pelos caminhos legais rehaver o que, indevidamente, pagou, em virtude do ato do Tesouro.
Opino, pois, que se confirme em todos os seus termos' a d'.cisão
já proferida.
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio:
Ofícios:
N. i.W0, de 19 do mês findo, do Departamento Nacional do
Povoamento, pagamento de 39:2361400 à Companhia de Navegação
Lloyd Brasileiro, de transportes (PG. 25.323). — Foi convertido
o juigamento em diligência, de acordo com os pareceres.
N. 719, de 1 do corrente, do Serviço do Pessoal, pagamesto de
2:000$ a Dorci Pimentel, de salários, no período de abril a agosto
•deste ano (PG. 25.568). — Foi ordenado o regisi,ro.
Relatados pelo Sr. ministro Eduardo Lopos:
Ministério da Fazenda:
Processo de pagamento de 32:802$700, correspondente a o alou)
ouro, ao .capitão-tenente Ernani do Amaral Peixouo, de divida de
exercícios findos (PG. 27.253). — O Tribunal converteu o julgamento em diligência, para os fins indicados no voto do senh ir ministro relator proferido nos seguintes termos: "1. O capitão-tsrente
da Armada Ernani do Amaral Peixoto foi nomeado, por dece.da de
12 de janeiro de 1932, para exercer o cargo de assistente anal do
Corpo da Delegação do Brasil à Conferência de Armamento, sul Genebra.
2. Em 15 de janeiro de 195'7, requerimento de fls. 3,. rel'arnou
para lhe serem pagos em ouro os vencimentól por se conside-ar em
igual s ituação à do capitão de Mar e guerra Alvaro Rodrigues de
Vamo-elos e contra-almirante Américo Ferraz e Castro que serviram na mesma comissão.
3. No presente processo se manda pagar os vencimentos de 31
de janeiro de 1932, data em que o oficial chegou a Lisboa, a 18 de
julho do mesmo ano, -véspera de seu embarque em Genovo,
apurando-se a importância de 5:600$ que, à taxa de 4 39/64Média
cambial ao perf000 da divida, produziu 32:802$700.
4. Desse total se mandou descontar:
a) 5:600$ correspondente ao que recebeu em papel;
b) 582$900 da diferença correspondente à contribuição do montepio, :sto é, 120$ calculado à mesma taxa, igual a 7021990 menos 120$
já descontados;
c) 801$500, de imposto, correspondente a 9681000, produto de
de 165$000 a 4 39/64, menos 1658000 já descontados;
d) 98$700 da taxa da Lei n. 163, de 13 de janeiro de 1936.
5. O Corpo Instrutivo propõe a recusa de registre à despesa:
a) por estar incluída a parcela de 5:6008000, correspondente aos
vencimentos já recebidos;
b) por entender "que o desconto paro.° montepio sulo pode ser
ttriavel e sujeito ao modo de pagamento".
6. Dada vista do processo ao Sr. Dr. procurador, diz S. Excia.
que a despesa classificada é maior que a realmente devida,• por que
deviam ser descontadas as importâncias a que se refere a informação
de fls. 22.
7. A despesa de 32:8021700, apurada no processo, corresponde
à conversão do total de vencimento, 5:600$000. A dívida porém é
'menor porque a despesa está sujeita aos descontos propostos e
Gados na informação de fls. 22.
8. Parecem-me acertados os descontos .propostos à folha 22; a) porque, se o oficial já recebeu seus vencimentos em papel,
essa importância lerá que ser deduzida do total convertido em papel;
'de modo contrário será pagar os vencimentos ouro convertido em
papel e mais esses vencimentos em papel:,
b) porque, a contribuição para o montepio Sendo igual a um dia
do soldo do posto efetivo (estava limitada' ao máximo de 20000) e
si o oficial eventualmente recebeu o soldo em ouro pelo fato de estar
comissionado no estrangeiro, a contribuição deva ser na . mesma esladeie; de outra forma seria descontar apenas uma parte do soldo que
efetivamente recebeu; a pensão é que corresponde à metade do soldo,
não do que recebe transitoriamente, mas o .do seu posto.
9. Nota-:se entretanto:
a) que os vencimentos do oficial no período de 31 da janeiro a
18 de julho de 1932, à razão de 1:000$000 mensais, importam em
5 :612$900;
. b) que o contra-almirante Américo Ferraz e Castro (cópia à
folha 8), recebeu até 13 de julho:
c) que não está indicado o dispositivo legal que estabelece desde
quando começa e quando termina o abono das vantagens;
d) em virtude da designação para a comissão em apreço, qual o
estipêndio que lhe foi mandado abonar pela autoridade competente
e qual a quantia que lhe foi paga pela Delegacia do Tesouro em
Londres, durante o período da comissão.
10. De maneira que proponho diligência, para o fim de serem
esclarecidos esses pontos.
De concessão de montepio a Emitia Sá, filha solteira de Augusto
da Silva Sá, capitão reformado do Exército (PG. 2.916) — O Tribunal ordenou o registro da aludida concessão.
Relatados pelo Sr. ministro José de Castro Nunes:
Ministério da Educação e Saude:
Ofícios:
N. 5.112, de 26 de outubro findo, do Dopariamento de Administração Geral, com a cópia do Decreto-Lei n. 798, do dia 20 .nricrior
A
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que abre o orédito especial de 200:000$000, para ocorrer à, instalação do Serviço do Pessoal (PG. 23.163).
N. 5.247, do 31 de Outubro findo, do mesmo Departamento, com
a cópia do Decreto-lei n. 793, do dia 18 anterior, que abre o crédito
especial de 50:0008000, para ocorrer a despesas com a formatura.
dos alunos dos estabelecimentos da Universidade do Brasil, neste exercício. (PG. 25.552).
O Tribunal ordenou o registro dos aludidos créditos.
Na. 4.924 e 4.937, de 20 de outubro findo, do mesmo Departamento, distribuição dos créditos de 265:000$000 e de 175:0004;000,
respectivamente, às Delegacias Fiscais nos Estados do Amazonas e
de Minas Gerais, para pagamento de subvenções. (PG. 23.197 e
23.206) — Foi ordenado o registro das aludidas despesas.
Ministério da Fazenda:
Ofícios:
N. 13.193, de 28 do mês findo. da Comissão Central de Compras,
pagamento de 3:3708000 a P. Kastrup & Cia., por fornecimentos ao
ao Ministério da Fazenda (PG. 25.537) — () Tribunal recusou registro à despesa de acordo com o parecer.
Ns. (9.977 e 12.420), de 19 de agosto e 6 de outubro último,
pagamento de 28:491$000 à Companhia Laneton do Brasil S. A. e
outros, por fornecimentos ao Ministério da Fazenda (PG. 20.795 e
26.998). — Foi ordenado o regestro da aludida despesa.
N. 277, do 8 do Ines findo, da Delegacia Fiscal no Estado do Maranhão. com o processo fichado sob o n. 4.477-37, relativo ao termo de contrato de aforamento do terreno acrescido de marinha sito
à rua Afonso Pena, na Capital mio mesmo Estado. aforado à Prefeitura Municiapl. (PG. 25.120! . — Foi recusado registro ao termo de
aforamento, de acordo com os pareceres.
Processos:
De pagamentos de 9:0304;000 a Jose Vieira da Silva Sobriono
e de 12:750$000 a Luiz Moreira de Paula, de dividas de exercícios
findos. (PG 25.284 e 25.119). — Fel ordenado o registro das aludidas despesas.
De ooncessão: •
De melhoria de pensão, nos termos do decreto-lei n. 196. de 221-1938 a Maria Bandeira Pessoa Monteiro, viuve de Iblefonso
Celestino Pessoa Monteiro, capitão do Exército; à Lilia Branca Faria do Amaral, viuvo de Autônio Ferreica do Amaral, marechal graruado reformado; à Maria Lopes Ferreira, viuve . de João Cândido
•Dumiense Ferreira, general de divisão graduado reformado; à Francisca da Silva Costa, viuvo do- sob-oficial da Armada, Belmiro da
Costa; a Josefa Monteiro Dias Ribeiro, viuve de Alexandre Dias Ribeiro, ccronel. do Exército: a -Alice de Araujo Maciel, viuve do *ca- pilão de corveta comissário graduado, reformado da Armada, Aderbal de Oliveira Maçiel; o Maria Ramos de Oliveira Maciel; a Maria
Ramos de Oliveira Cruz Leners. filha casada do general de brigada,
reformado e de divisão graduado do Exército, ciaudino de Oliveira
Cruz; It Georgina Silva Maciel da Costa, viuvo de José dos Mares Maciel da Costa, coronel Intendente rir Guerra; a Scioma:a Couto Rodrigues da Silva e °meros, filhas de Propicio Rodrigues da Silva, capitão do Exército; à Irene Tavares de Gouveia, viuve de Manuel Bezerra de Gouveia, tenente-coronml do Exercita; a Nair de Abreu Lima,
'filha do capitão de corveta commesárin da Armada, Genes de Abreu
-Lima: a Angela de Morais Jardim Goimarães. viuve de Clementitio Fernandes Guimar5es, tenente-coronel do Exército; a Maria da
esloria de Araujo Corwmaile, iuva d e José Gonçalves de Araujo Coreslano, capitão do Exército; à Fugain Gabalda Ferreira da silva, viuve do capitão de mar e guerra, refermado, Fernando Ferreira da
• Silva: a Judite Fernandes Sucupira, viuve do tenente-coronel médico, do Corpo de Sande do Exercito, Dr. Orlando Sucupira; a Maria
da Penha Ferreira do Nascimento, viuve do 2.° tenente, reformado da
'Armada, Pedro Lopes do Nascimento (PG. 27.171, 23.053, 27.205,
'27.167, 22.O88, 22.985 24.787. 22.566, 24.802, 15.614, 22.673, 24.78(í,
25.138, 27.204, 25.002 e 23.085-38). — O Tribunal ordenou o registro das concessões de que se trata bem como o das des pesas classi-

31;657$500, em virtude de sentença core reconheceu o direito à cone
VeTSÃO dos vencimentos ouro em papel, ao câmbio do dia do decreto
de aposentadoria, de acordo com o citado dispositivo da lei n. 2.924
de 191e5n.
Tendo o funcionário falecido em 18 de março de 1935, habilitouse à percepção do montepio sua filha maior, solteira, d. Olga Maria
Pereira Pinto, a quem o Tesouro concedeu, conforme o t í tulo de fls.
38, a pensão rnensa: de 388e900.
Essa pensão é calculada pela tabela da lei n. 1.991, de 5 de janeiro de 1920, a mesma que serviu de base para fixação dos vencimentos de aposentadoria.
Discute-se, entretanto, no processo a questão levantada pela beneficiária, de que o montepio deve corresponder aos vencimentos f
.xados por sentença, com o que a pensão passaria a 879$400 por mós.
A aceitação da tese sustentada pela herdeira importaria fixar o
montepio em ouro, ao câmbio do dia do decreto de aposentadoria,
como se fez para esta.
A j urisprudência do Tribunal de Contas, apoiada pela do Supremo Tribunal Federal, firmou, porém, o princípio de que não se
converte o ordenado ouro em papel para se conceder, sobre o ordenado papel obtido, a pensão de montepio.
Sem dúvida, o preceito geral é que a pensão equivale à metade
do ordenado que percebia o "de cujus", mas essa regra tem admitido.
tanto no montepio civil quanto no militar, várias exceções, uma (irá
quais ainda em vigor, é a do 2° do art. 2° da lei ri. 436, de 23 de
maio ee 1937. que estabelece o máximo da pensão.
Para os funcionários do Ministério das Relações Exteriores a meteria foi disciplinada pelo art. 18, § 2° do decreto n. 22.414, de 30 de
janeiro de 1933, que, todavia, não se aplica ao presente caso, visto
Que a a p osentadoria de funcionário é anterior à tabela da lei número
4.995. de 5 do junho de 1926, referida nesse decreto.
de notar por fim que o funcionário contribuiu normalmonta
com a quota de 25$900, correspondente à pensão deferida à habil:tante.
A concessão, calculada, como se fez, pelo ordenado do funcionário Da tabela da lei n. 991, de 1920, está, pois, regularmente fixada
e pode ser registrada.
Ministério da Marinha:
Aviso n. 1.579: de 28 de outubro findo, distribuição do credeo
de 240:000$000, à Diroforia de Fazenda, à conta da sob-consigo:soão
26, sub-cinsignacão VI1, da verba l a — Pessoal (PG. 27.492). — Foi
ordenado o regietre.
Ministério .do Trabalho, Indústria e Comércio;
Aviso n. 450, de 25 de setembro úl t imo, distribuição do credito
• de 1:0929800 à Delegacia Fiscal no Estado do Paraná, por conta da
stib-consignação I — Quadro Único — 1 Pessoal Permanente, da verba
1 e (P. 26.756). — Foi ordenado o registro.
Ministério (Ia viação e Obras Públicas:
Aviso n. 3.815, de 3- do més findo, pagamento de 121:599e500
à ComnanbireNo .; onal de Construções Civis • ilidreulicas, de serviços
prestados (Pn. 25.508' . — Foi ordenado o registro da aludida deepêsa.
A requerimento do Se. Ministro Otávio Tarmildnio, que foi ;M envado, mandou-se r o comendor às diretorias nua verificassem, em todos os ilPdhirl q r i r, reconsideração, SP foi ou não observado o prazo estebele.cido no art. 12, do derreto-lei n. 426. de 12 de maio deste ano
declamando ra instrução dos res pectivos processos o que possa ter
ocorrido a respeito.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. ministro-presidente deu par
findos os trabalhos e desi gnou o dia II do corrente, para a segu;nte
sessão ordinária declarando encerrados os trabalhos.
E, para con t ar Ia\ rou-se a presente ata que vai subscrita e assinada.
ATA N. 25

De aposentadoria a Joaquim Barros de Faria, operário classe
"G", do Quadro I do Ministémie de Marinha (PG. 25.524).
De montepio Militar a Marina Gomes da Cruz. viuva de Pedro
Tomaz da Cruz, aspirante a oficial da Policia Militar do Distrito Federal (PG. $4.803)
De -montepio civi: a Adélia Margarida Guimarães, viuve do inspetor técnico de 2.° classe do Departamento dos Correios e Telégrafos. Franylin Guimarães; a Maria Raymunda de Castro é outras, filhas de João Alberto Gomes de Castro. agente fiscal do imposto de
consumo, no Estado do Laranhãe e a Maria Alinta de Sá Pires e ou•tira, viuve e filha de Aurélio Piras, ex-diretor aposentado de secção
do Ministério da Viação e Obras Públicas (PG. 27.160, 23.097 e
23.328).
O Tribunal ordenou o registro das aludidas concess5es e o das
despesas classificadas.
De montepio civil a Olga Maria Pereira Pinto, filha de João Carlos da Fonseca Pereira Pinto, eonsul geral de 1. • classe (PG. 24.123).
— O Tribunal ordenou o registro da aludida concesão, tendo o Sr.
procurador fundamentado o seu parecer nos seguintes termos:
João Carlos da Fonseca Pereira Pinto foi aposentado no cargo
de consul geral de primeira classe, por decreto de 3 de janeiro de
1920 e nos temos do artigo 121, parágrafo 2.°, da lei n. 2.924, de 5
de janeiro de 1915 (fls. 26).
O Tesouro fixou-lhe então os proventos de inatividade em
21.690$860, proventos que lotam posteriormente elevados para

Dia 31 de outubro de 1938

ficadas.

DECISÕES DO SM. MINISTRO SEMANÁRIO, DERNARDINO DE SOUZA
SECRETÁRIO. SEGISMUNDO .SOARES BATISTA

Ministério da Agricultura:
Oficio n. 3.665, de 15 de agosto último, da Diretoria do Expediente e Contabilidade, crédito de 19:407$100 à Delegacia Fiscal do
Tesouro Sacional no Estado do Amazonas, para pagament .) dos vencimentos nulo exercício, do agrônomo do Fomento Agrícola, Raimundo
Ferreira elentenegro, mediante anulação de igual importância no crédito distribuido à Delegacia Fiscal no Estado do Rio de Janeiro
(23.084). — Deu-se registo à despesa.
Ministério da Educação e Saude:
Ofícios:
Ns. 12.476, 12.590 J 12.595, del0 e 12 de outubro atual, da Comissão Central de Compras, pagamentos de 2:268000 ao Instituto do
Açucar e do Alcool e outro, 4248500 à Empresa Progresso Ltda, e
outro e 3:691$400 a Luiz Pestana & Comp., e outros, por fornecimentos feitos em proveito do Ministério neste ano -(22.588, 22.628,
22.633). — Foi mandado dar cumprimento à diligência proposta pela
Diretoria.
N. 5.047, de 24 de outubro, do Serviço de Contabilidede, idem de
500$000 à auxiliar de escrita, extranumerária. do Instituto Nacional do
Livro, Maria Pacheco e Chaves, folha de outubro (23.137). — Foi
convertido o julgamento em diligência, para o fim de ser indicado o
"Diário Oficial em que está publicada a portaria.
Na. 177, 180 e 30e, de 24 de agosto e 12 de outubro, do Serviço
de Propaganda e Educação Sanitária (2) e Instituto Nacional do Cl-
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nema Educativo, paramentos de 250$000 .ao fotografo Rui da Silva
Ramos (20.334), 750$000 ao desenhista Luiz Sá de Araújo (20.335) e
211,00000 ao assistente técnico, Lúcio de Oliveira Mesquita (22.608)
todos corno adiantamento para despesas no quarto trimestre do ane
corrente;
N q . e 1 3 e eee; . d e 24 e ,..e6 de outubro atual, do Instituto de Puericultura c Hospital Paiauiatrico, idem de. 17:500$000 e 37:829$600, das
falhas de outubro referido, do pessoal extranumerário (23.164 e
23.168);
Ns. 406 e 4.864, de 20 de setembro e 18 de outubro, do Laboratório de Saude Pública e Serviço de Contabilidade, idem de 702000 à
Imprensa Nacional, de assinatura do "Diário Oficial" (23.143) e réis
233$9 00 a Companhia de Carris, Luz e Força do Rio de Janeiro Ltda.,
por fornecimento de energia elétrica em junho (23.130);
Ns. 12.324, 12.769, 12.771, 12.954 e 12.955, de 6, 15 e 20 de
outubro, da Comissão Central de Compras, idem de 15:419$000 à Casa
Lohner S. A. e outros, 2:211$000 a Irmãos Andrade Ltda. e outro,
3:316$100 a Paula Galatti & Comp. Ltda e outros, 207$0ee a Fonseca,
Almeida & Comp. Ltda. e outros e 1:333$800 a J. G. Pereira la Companhia o outros (22.416, 22.75?, 22.754, 22.912 e 2.943).
Ns. 469 e 775, de 4 e 20 de outubro atual, do Colég i o Pedro TI —
Externato e Escola Nacional de Música, idorn de 29:6834;100, das folhas de abril a setembro deste ano do pessoal extranumerário
Colégio (22.879) e 42:416$600 da folha de outubro dos professores
catedral leoa e docentes livres, pela regênc i a de turmas suplementares
(23.00a).
Fai ordenado o registo das deapesas relativas a esses pagamentos.
al mislario da Fazenda:
Processo de distribuição do cradito de 3 :6C0$000 Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no Estado do Paraná para pagamento dos veneinienfts de setembro a dezembro do arquivista Hilaiio Escudeiro
(24.953). — Foi convertido em ditiaência para sor feita a necessária
amilataio pela Delegacia Fiscal no Estado 13 Ceara..
Ofício n. 12.812, de 17 de outubro atual, da Comissão Central de
aaompiaa: , pagamento de 9:97a0000 a Alexandre Itibairo Comp. Lida e
outros, por fornecimentos feitos na ano corrente, em proveito do Ministério (22.807). — Foi convertido em diiigancia para ser corrigida
a daduçao feita nas duas vias do empenho 19.863.
Processos:
De pagamento:
De 9548800 a Júlio Leapoldo Mayer (24.722) 7:90.4800 a Joaquim Paulino da Cunha (20.675) 73e700 a Liilz Carlos da Silva
(27.315) P:600$000 a Jacob Noaueira (25.255) 1:335$500 a D. Generosa do Carmo Ribeiro (21.239) 265$100 a Alcides Gomes Valenteimportâncias idênticas a Valdernar Borma, Itasina Faria, iterai()
Amaral, Severino Cabral de Campos e João da Silva Guiniarães Barreto (25.168 a 25.172, 25.176) 29i$600 a Augusto Manuel de Araujo
Góis e importancias idênticas a AllSi10 Cesar de Azevedo, Alrnir Guimarães, Alvaro Augusto dos Santos Pereira e Jesus A. Teixeira de
Carvalho e Silva (25.167, 25.173, 25.171, 25.175 e 25.177) 312$400
a Jorge Ferreira Alves (22.554) 2:5fl0000 ao Hospital de S. Vicente
de Paulo, de Propriá, Estado de Sétaipe (21.721) 1625000 à,Empre.sa
Servi-San (27.314) 432$400 a .•alberto Gonçalvea de Mesquita (22.555)
85,2.00 a Sebastião de Sousa n 27.318; 2800300 a J. Caminha & Comnonhia Ltda. (25.158) 1:000...N00 Maurício Joppert da Silva (25.161).
1:0002000 a Agripino Gri p a.) ;25. !Gel 2 '.000,00 a Cuatódia Vacara
(27.328) 1:445$90 a Elio. de Camana Braga (25.116) 73$700'a Fclix
Gomes do Sacramento (27.31(1`. 85aC00 Avelino Alves Setnbal Filho
(27.317), de dividas de exerekios einefe-e
De 1:0002000 a D. Maria Itatiaia:- D aacoal Gaivão, corno crédito
à Delegacia Fiscal na Paraíba. de p.ensão de 1 de março a 31 de dezembro . do ano corrente (23. !Q; •
•
De 2:666$700 a D. ',sabe i Ribeiro de Quaroz, idem -pela Delegacia Fiscal em Minas, mediante anulação no Tesouroaidem.de 1 de
setembro a 31 de dezembro deate ano (a2.492':
De 9:399000 a D. I,eonor !frnrlohea MrOina, corno erMito ao
Tesouro Nacional, idam no corrente ano (21.640);
.
•
De 8:000000 ao técnico da Laboratório Nacional de Análises,
Bolívar Bastos Ribeiro (24.194) e 7:0004000 ao sindico da Câmara
Sindical dos Corretores de Fundos Públicos, Juvenal .de Queiroz Vieira
(25.091), ambos como adiantamento para despesas no . quarto trimestre' do ano em curso;
De 25:5028200. da folha de outubro do pessoal extranumerário
da Diretoria do' Imposto de Renda (23.071):
De 150$000 ao servente João Lustosa de Barros, (23.121) 4002000
ao guarda-livros Estavam Raimundo Fernandes, Pela Delegacia .Fiscal
co. Maranhão (23.120), de gratificação por Serviçoe extraordinários
em setembro e diárias em agosto deste ano;
De 14:352$000 ao inspetor fiscal Luiz Antemino de Sousa Neves
Filho e mais 16 fiscais da Recebedoria do Distrito Federal, pela menta
Recebedoria, de diárias nos meses de julho a setembro do ano corrente (23.079);
De 8:9982200 a J. Costa & Comp. (22.819); 9:000000 a Martiniano Ribeiro do Espirito Santo (25.074), 1:5002000 a Adolfo
Schell Loureiro (25.075), 2:5172700 a Carlos Alberto Gehm (25.019),
1:105$000 a Alessio Castelli (25.022), 2:250.000 a Ricardo. Rico
(25.018), 3:6002000 a S. A. Estaleiros Guanabra (22.817), 2:830$000
; a Bambeio Maffessoni (25.021), 248.400 à Companhia Estrada de
, Ferro Vitória a Minas (25.094), de dividas relacionadas pela Comissão
.Apuradora da Dívida Passiva da Unilio*,
De 1:3902100 a Jorge Pereira C. Ltda. e outros, 2:584$00 a
. M. Il. Rezende & Comp . e outros, 4:2002000 h Companhia Nacional
de Máquinas Comerciais S, A., 5:7164400 a Alexandre Ribeiro &
.--•
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Comp. Ltda. e outros por fornecimentos feitos por intermédio di;
Comissão Central de Compras, conforme os ofícios ns. 12.774 ik
12.777, de 15 de outubro (22.757 a 22.760).
Mandou-se dar registro às despesas.
Ministério da Justiça e Negócios Interiores,
Aviso n. D. C. 2' 1935, de 4 de setembro 'próximo findo, pagãi
mento de 11:2502000 ao oficial administrativo Adalberto de Saust
Braga Neto, como adiantamento para aquisição de livros, publica.*
ções técnicas, etc., de outubro a dezembro .(24.486) ,. — Foi orde.
nado o registro da despesa.
Ministério da Viação e Obras Públicas:
•
Ofícios:
Ns. 4.507, 4.718 e 4.719, de 13 e 28 de outubro, pagamentos de
20:5112000 a Sindicato Condor Limitada, da subvenção pelas viageng
Parnafba-Floriano em agasto último (27.302), 72:1922600 a José Nogueira e Sousa e 113 outros (25.365) e 6:800$000 a Paulo de Oliveiral
Sampaio e outros (25.366) das folhas de outubro de salários dcil
pessoal extranumerário;
N. 495-Z, de 19 de outubro, da Inspetoria Federal das Estradas,
idem de 8:5005000 a António Dias Garcia, de aluguel do armazena o
do segundo e terceiro pavimentos do prédio 7 da Avenida Barão de
Tefé, de agosto (25.324).
Foi ordenado o registro da despesa com os ditos pagamentos
Dia 1 de novembro de 1938
Ministério da Educação e Saúde:
Ofícios:
N. 5.244, de 31 de outubro próximo findo, do Serviço de C,on.,
tabilidade, pagamento de 13:4505000 a António Franzer Bbering e)
outros, Mita) de 19 mensalistas contratados do Departamento Na.
carnal de Educação, relativa ao mês de outubro referido. (Mamara/.
27.434).
Na. 588. 311, 206, 841, 953 e 2.324, de 20, 25, 26 e 27 de
outubro p. findo, do Serviço de Obras, Instituto Nacional de Cinema
Educativo, Serviço de Radiodifusão Educativo, Escola Nacional de
Engenharia, Serviço de Assistência Hospitalar do Distrito Federar
e Universidade alo Brasil, idem de 3:750$, 14:6002, 5:250$, 600$,
2:650$ e 600$. das Olhas do pessoal extranumerário relativa ao
m6 de outubro referindo-se as duas últimas à Escala Nacional de.
Química e Hospital.. São Francisco de Assis (22.880, 23:148,
23.150, 23.181, 29.365 e 29.363).
Na. 731 e 757, de 25 e 31, do Instituto Osvaldo Cruz, idem de:
74.:550$. idem, idem, do mesmo mês (23.113).
N. 735, de 25, do mesmo instituto, idem de 10:110$, idem, idem,
do pessoal diarista. (23.112).
Na. 4.554, 519 e 901, de 7, 10 e 13 de outubro, do Serviço dei
Contabilidade, Hospital P. Pedro II e Hoapital Estácio de Sá, idem;
de 5:000$, de subvenção à Venerável Ordem 3 a de São Francisco,
da Penitencia (Hospital de Caridade) em São Francisco do Sul,
como credito à Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional em Santa
Catarina (22.509) 520200 à Companhia de Carris, Luz e FOrça
Rio de Janeiro Ltda., por fornecimento de fOrça motriz (22.536) e
5:000$ ao guarde sanitário Franxavier Valadares Porto, como adee
antareento para despesas no quarto trimestre daste ano (27.282)4;
Foi ordenado o registro.
Ministério da Fazenda;
Processos:
De pagamentos:
. De 60$ a D. Marieaa Pais do Couto (23.103) de divida de exere
círios findos.
De 2::945$900 e 1a000$ a auxiliar técnico aposentado Manuel
António Pires, de vencimentos de inatividade, corno credito à Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no Estado de Santa Catarina, mete
diante anulaçãoeede importáncia iguais registradas para paganientO
pelo Tesouro. Nacional. (11.164).
De 5:1665500 a D. Maria Cavalcanti de Lima Pinto Pessala.
(4,291) 281$300 a D. ~ia ÀsfiremOnia Lima Freire (12.018))
4:380a a D..Cactlia Viana de Andrade (11.705) de pensões no corrente ano, pelo Tesouro Nacional.
De 1:000$ a D. Judith pereira . de Maaloclo, polo Tesouro Naa
cional, idem, idem, mediante anulação de igual importância distila
71
buída à Delegacia Fiscal no Rio Grande do Sul . (25.097).
De 1:203$200 a 1). Possidania Emitia de Melo e outras, pela 1
Tesouro Nacional, idem,. idem, mediante anulação de imporaincia
igual dis tribuída à Delegacia Fiscal no Estado da Paraíba (Nalinerq
.
.
22 . 501) .
Dó 1:051 $200 a D. Manieta da Fonseca Chaves e outra, idem,
idem, pela Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional na Estado da Bafa
(20.489) 5:043$900 a D, Ceci da Cunha Molina e outras, idem,
idern, pela no Rio Grande do Sul. (19.573).
De 7:7912 ao arquivista Durval Freire e outros, por serviços,
extraordinários prestados de 7 de julho a 7 de setembro déste ano
(25.114).
De 322$400 a Brasilio da Cunha Luz, ex-extranumerário da
Comissão Central do Compras, de vencimentos de 1 a 8 de agosto
último (23.081).
Foi mandado dar registro às despesas relativas aos pagamentos
referidos.
Ministério da Justiço e Negócios Interiores:
Ofícios:
N. 509, de 27 de outubro próximo findo, da Diretoria de Es-.
tatfstica Geral, pagamento de 5:2442 da fOlha de peeseel tarefeis*
relativa ao mesmo mês. (23.172).
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• N. 2.788, de 19, da Imprensa Nacional, idem de 18:4131500, da:
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Ministério da Fazenda:

Processos:
' i0iha de serviços extraordinários em setembro último. (Número
:9$ .394).
;- De pagamento: •
Ns. 12.813, 12.849, 12.851, 12.852, 12.853 e 12.961, de 17, 18
• 20 de outubro, da Comissão Central de Compras, idem de réis
1:6111500 a Magalhães Cunha & Cia. e outro (22.808) 633$ h Companhia Fornecedora de Materiais (27.336) 6:6121600 a .T. C. Mendonça e outros (27.338) 7:0081 a Motores Marelli, S. A. (27.339)
46:4481600 a Alberto de Araujo & Cia. (27.340) e 2:6491600 a M.
II. Rezende & Cia. e outros (22.949) por fornecimentos feitos em
proveito do Ministério no ano corrente.
Mandou-se dar registro às despesas.
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio:
Aviso n. 474, de 14 de outubro p. findo, pagamento de réis
2:0001 a F. de Oliveira Passos, de aluguel do prédio à rua Santa
Luzia n. 590, em julho e agosto. (27.393).
Ofícios:
N. 622, de 11 do outubro, do Instituto Nacional de Tecnologia,
idem de 1:3861100 à Société Anonyme du Claz do Rio de Janeiro por
fornecimento de luz e gás em agosto (25.322);
Na. 484 e 587, do 4 e 17 de outubro, do Serviço do Pessoal, idem
de 2861700 ao oficial administrativo Mário Soares Pinto e outros
funcionários do Departamento Nacional de Indústria e Comércio
,(24.540) e 5481900 ao oficial administrativo António Bento de
Araujo Lima, do Serviço de Identificação Profissional (23.127), de
gratificação por serviços extraordinários em agosto e setembro últimos.
— Deu-se registro às despesas.
Ministério da Viação e Obras Públicas:
Avisos ns. 3.512 e 3.514, de 13 de outubro, pagamento de réis
24:1441000 a flonório Ferreira de Freitas (27.394) e 25:1501300 a
Joaquim Moutinho Pereira Filho (27.396) por trabalhos executados
em proveito da Diretoria de Saneamento da Baixada Fluminense no
ano atual;
Ofícios:
Ns. 218, 251 e 256, de 18 e 28 de outubro, da Inspetoria Federal
das Estradas, idem de 1:9111000 ao engenheiro Honório Bicalho
Hungria e outros três (23.131) e 2:3501000 ao engenheiro-chefe
Rubem Rodrigues da Cruz Ribeiro e outro (29.371) de diárias de
janeiro a setembro e de janeiro e fevereiro d g te ano e 12:233.1;500
da folha do pessoal niensalista da Inspetoria relativa ao mês de
outubro (23.220);
Na. 598 e 3.568, de 19 e 15 de outubro, do Serviço do Pessoal
e Diretoria do Contabilidade, idem de 4071400 ao chefe da portaria
Tibúrcio de Amoreira Teixeira. de gratificação por servicos extraordmilrios em setembro (23.133) e 115500 tt. Companhia Telefónica
Brasileira por serviços telefônicos neste ano (27.397):
N. 12.861. de 18 de outubro, da Comissão Central de Compras,
Idem de 12:4361300 a Alberto d'Almeida & Cia. e outros. por fornecimentos feitos neste ano (27.348).
_... Foi ordenado o registro das •despesas.
Dia 3 de novembro de 1938
Ministério da Educação e Saúde:
•
Ofícios:
Na. 1.558 e 418, de 17 e 24 de outubro, do Serviço de Agua e
Esgotos do Distrito Federal e Serviço do Património Histórico e
Artístico Nacional, pagamentos de 2:1801000 e 9:5721600, relativos
as folhas do pessoal extraminterário, sendo a primeira do mês de
setembro e a outra do mês de outubro últimos (23.123 e 23.135);
Ns. 938 e 949, de 21 'e 2. do outubro referido, do Serviço do
Assistência Hospitalar do Distrito Federal, idem de 4:5001000 e reis
1:3111300 das folhas de outubro do pessoal extranumerário do Centro de Cancerologia e do Hospital D. Pedro II (22.902 e 27.304);
Na. 1.959, 2.205, 603 e 628, de 11, 12 e 17 de outubro próximo
findo, da Inspetoria dos Centros de Saúde, Universidade do Brasil e
Serviço do Puericultura do Distrito Federal (2), idem de 9501000 á
D. Emílio Lima de Sá (25.341), 2:0001000 à Companhia Imobiliária Castelo S. A. (25.345), 3001000 ao Ambulatório de São Vicente
de Paula da Lagoa (25.342) e 1:2001000 aos Drs. Jesé Luiz Vizeu
Barbosa e Luiz Gomes Leite (25.354), de aluguéis de salas e prédios,
em setembro, agosto e junho a setembro dêste ano; Ne. 467, 4.630 e 1.552, de 22 de agosto, 11 e 14 de outubro, do
Serviço de Obras, Serviço de Contabilidade e Serviço de Aguas e Esgotos do Distrito Federal, idem de 1:1601300 à Companhia Telefónica Brasileira (19.927), 8001800 ao Lloyd Brasileiro (25.339) e
2561400 à Soeiété Anonyme du Gaz de Rio de Janeiro (25.351), por
serviço telefónico, fornecimento de passagens e consumo de gás
neste ano.
— Foi ordenado o reggstro das despesas.
Ns. 321, 438, 427, 276 d 377, do 12, 13, 14, 18 e 25 de outubro,
do Preventério Paula Condido, Laboratório de Saúde Pública, Hospital-Colónia de Curupaiti, Museu Nacional de Belas Artes e Instituto Nacional de Surdos-Mudos, idem de 4521900 h Companhia Bra011eira de Energia Elétrica (25.343). 6131400 à Companhia de Carris,
Luz e Fórca do Rio de Janeiro Ltda. (25.350), 2:6031200 h, Sociedade Anonyine du Gaz de Rio de Janeiro (25.353), 2:5001000 ao zelador António Bertino Cavalcanti Leite (27.426) e 10:0001000 a
Manuel de Azevedo Rocha e outros 36 extranumerários (23.122), de
fornecimento de energia e luz elétricas, adiantamento e folha de
outubro. — Mandou-se dar cumprimento às . diligências propostas.

De 38:7621000 à Casa Leandro Martins S. A., cessionário da
Companhia Bettenfeld S. A. (22.818) e 9:0008000 a Agostinho Carlos Gateia (22.839) de dividas relacionadas pela Comissão Apuradora
da Divida Passiva da União;
De 8001000 a Alberto Linhares Benttenmuller, de dívida de exercícios findos (25.294);

De 10:7501000 a Mercedes do Brasil Ltda. e outro, por fornecimentos feitos por intermédio da Comissão Central de Compras, conforme o ofício 12.741, de 14 de outubro (22.701).
Foi mandado dar cumprimento às diligências propostas pela Diretoria.
De 2:3461400 a Sandoval Pinheiro de Amorim (25.104) 3161000
a José Cândi° Guimarães (27.320) 2:1301000 a Manuel Gonçalves
da Cruz (25.414) 731200 a Amanho da Silva Arães (27.323) 2001000
a Miranda, 2001000 a Izolino Martins de Araujo, 2001000 a Alcides
Faria, 1151000 a Agenor Joaquim de Souza (25.273 a 25.276) 10:000$
à Escola Agrícola Coronel José Vicente, de Lorena, Estado São
Paulo, 1:5001000 ao Colégio Providência, de Mariana, 5:0001000 ao
Asilo de Orfãos, de Madona, 7:5001000 ao Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, de Ponte Nova, Estado de Minas Gerais, 10:0001000 ao Orfanato Santa Verônica. de Taubaté, 2:5001080 à Esco:a Agrío.da de
Belo Horizonte, 12:0001000 ao Dispensário Medalha Milagrosa e Créche Catarina Labouré, em São Paulo, 5:0001000 ao Orfanato Santa
Rita de Cássia, Distrito Federal, 6:0001000 ao Asilo Conde Pereira
Marinho. Salvador, Baía (25.285 a 25.293) e 8001000 a D. Joaelina
Martins Lustosa, de dívidas de exercícios findos;
De 3:0631500 à Companhia Cervejaria Adriática (25.095), réis
10:0561600 a S. A. Lloyd Nacional (25.093) 3:472;500 a Trajano
Pires de Nobrega (25.092 , e 1:500 !!000 a Gastão Bica :geleiros
(25.072) de dívidas relacionadas pela Comissão Apuradora da Dívida
Passiva da União;
De 7:0201000 a Artur Berbet de Carvalho e outros funcionários
com exercício na Diretoria Geral da Fazenda Nacional, de gratificação por serviços extraordinários prestados em outubro próximo findo
(27.151);
De 4751000 a cada um dos funcionários da Contadoria Centni
República, Vahleinar Maracajá Ramalho, Edgard de Castro Ribeiro
Duarte, Oscar Rodrigues de Almeida, llomualdo Rodrigues Fortes,
Maria Gonçalves Ferreira e João Augusto Gesar de Souza Filho
(27.373, 27.377, 27.379 a 27.W2) 1621500 a Nelson Gonçalves Ferreira (27.378) e 1:5001000 a Washington Barbosa da Silva, da mesma Contadoria, todos como adiantamento, para despesas miúdas e de
pronto pagamento de outubro a dezembro;
De 3001000 e 5801700 a D. Sara Dias Pais Leme, de pens5es, pela
Delegacia Fiscal em São Paulo, sendo a segunda parcela por "exercícios findos" (6.720):
De 3701800 a D. Diva de Lima, de pensões no ano corrente, pelo
Tesouro Nacional. mediante anulação de igual importância no cralito
distrihuido à Delegacia Fiscal no Paraná (25.096);
De 4:800R000 e três outros assistentes técnicos do 4' classe contratados da Diretoria das !tendas Internas, de remuneração de outubro
(27.435)•
'
De 22:8811300
da fotha do pessoal extraniunerário da Diretoria
de Estatística Económica e Financeira, da Tipografia e tarefeiro, relativa a outubro próximo findo (25.517);
De 1:3331300 a D. Maria do Carmo Co s ta Vale e 2661700 a dona
Aurea Cavalcanti Lishôa Muniz, de pensõs neste ano, pelo Tesouro
Nacional, mediante anulação de importâncias iguais nos créditos que
foram distrihuidos às Delegacias Fiscais em São Paulo e em Pernambuco (22.519, 24.863);
De 1:5401000 ao guarda fios aposentado Severo de Oliveira, de
vencimentos de inatividade de setembro a dezembro deste ano, pela
Delegacia Fiscal no Estado do Rio de Janeiro (24.55):
De 2:1501000, como crédito à Delegacia Fiscal no Estado 1•Bafa,
de diárias ao oficial administrativo Raimundo Garbogini de 6 de outubro a 31 de dezembro . (23.121);
De 1541900, idem à Delegacia Fiscal no Estado do Rio do janeiro,
necessário para completar vencimentos do contador Moacir Alves Silveira, neste ano (23.119). •
Foi ordenado o registro das despesas relativas aos mencionados

pagamentos.

Ministério da Justiça e Negócios Interiores:
Aviso D C. 1' — 1.450, de 21 de outubro próximo findo, pagamento de 5:081900 a 9 suplentes de pretores, relativo a três folhas
de substituição ocorridas no Tribunal de Apelação do Distrito Federa:
em julho do ano em curso (27.367) .— Deu-se registro à despesa.
Ministério da Viação e Obras Públicas:
Avisos 3.513 e 3.601, de 13 e 17 de outubro, prag amento de
48:2121500 a Wilson King & Cia Ltda. e (27.395) e 34:5771200 à Sociedade Anónyme du Gás de Rio de Janeiro (25.331) por trabalhos
executados em proveito da Diretoria de Saneamento da Baixada Fluminense e em modificação da iluminação pública na Rua Buenos
Aires, no ano em curso;
Na. 4.558 e 4.563, de 17, do Departamento de Aeronáutica Civil,
Idem de 2:0001000 à Santa Casa de Misericordia lo Rio de Janeiro,
de aluguel de prédio em setembro último, (25.327) e 33:6801000 à
Sociedade Anonyme du Gás do Rio de Janeiro, de fornecimento e ias-'
talação de aparelhos de gás na cozinha da estação de passageiros do
hidro-aviões do Aeroporto Santos Dumont, oeste ano (25.329);
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Ns. 3.705, 3.706 e 3.707, de 27, do Departamento Nacional de Portos e Navegação, idem de 15:7928000, da folha do pessoal diárista da
Fiscalização do Porto do Rio de Janeiro (25.464) 1:2008000 ao subassistente técnico de 5.5 classe, mensalista, da mesma Fiscalização,
Lafaiete Barbosa Rodrigues Pereira, (25.463) e 1:5008000 ao assistente técnico diarista, lambem da Fiscalização do Porto do Rio de
Janeiro, Jorge Maaela (25.462), tudo relativo à remuneração do mês
d e outubro p. findo.
Foi mandado dalr registro às despezas com os ditos pagamentos.
Dia 4 de novembro de 1938
Ministério da Educação e Saúde:
Ofícios:
Ns. 4.779, 4.923, 4.927, 4.928, 4.035, 4.934 e 4.939, de 17 e 20 de
oulaibeo. do Serviço de Contabilidade, pagamentos de 2338200 à Companhia de Carris, Luz e Força do Rio de Janeiro, por fornecimento de
snergia elétrica neste ano, (23.237), 52:0008000 ao Asilo de Mendi:idade Rio Branco, de Aracajú . e oulros, (23.227) 10:0008000 à Sana. Casa de Misericórdia de Penedo, em Alagoas, (23.198), 20:0008060
Instifulo de Proteção e Assistência. à Infância, de João Pessoa,
23.11:9) 21:0008000 ao Asilo da Divina Providência, do Niteroi
(r5.a.31) 100:0008000 à Santa Casa de Misericórdia do Lça, São
?indo, e outros (23.205) 73:0008000 ao Asilo de Meildicivalla Dr.
Adolfo Barrete, em Mococa, Estado de Sild Paulo, e outros (23.207).
ae aubvenção no corrente exercício, corno crédito às Delegacias Fiscais 4.io Tesouro Nacional nos Estados de Seraipe„klagoas, Paraiba;
Rio de Janeiro e São Paulo, respectivamente.
Ns. 5.021 e 2.914, de 24 e 18 de outubro, do Serviço de Contabilidade e do Serviço de Saúde Pública do Distrito Fi deral, idem de
eil0e000 im oficial administrativo do Conselho Nacional de Educação.
Francisco Luiz Leitão (27.357) e 28:00)8000 ao escriturário Anató[ia tioMeira Lima, (27.425), como adiantamentos para despezas
les e para despezas de obras contra a malária e „a peste no Distrito
Fede...a ;
Ns. 611, 612, 619, 630 e 641, de 17, 18 e 21 de outubro, do Serieo ii 41,n-icultura do Distrito Federal, idem de 138100 à Sociedade
Anonyme I lu Gás de Rio de Janeiro (23.241) 3:6098300 i Dias Garcia
e: Cia. I.t4,1:4. (25.355) 7008000 a José Joaquim Gamou, (23.242,
",4)0e000i Corporação dos Trabalhadores Católicos de Vila Izabel
4. 23.214), e 1:2008000 a Maria Monteiro Salvini (27.417), de ¡oleiecmienlo 41e gás e inaterial de limpeza e aluguel de casa no ano em
corso;
N e,. 2.?28, 2.238, 2.236, 2.240, 2.270 e 2.271, co 17 e 20 de oulubre, da Reitoria da Universidade do Brasil, iden , de 4:8378400 e
1:8038300 à Sociedade Anonyme du Gás de Rio de faneiro, de gás e
eletrica fornecidos neste ano (23.247, 27.422) 9:2668000 à Veneleis el Ordem 3.a de São Francisco da Penilencat, de aluguel de casa
427.423) 625e700 à Companhia de Carris, Luz e Foça do It:o de
Janeiro Limilade., forneciniento do energia elétrica (27.121)
1:5008000 e 1:500a000 à Sante Casa de Misericó r dia do Rio da Janeiro, de aluguel de casa (27.414, 27.415);
Ns. 4.772, 4.858, 1.850, 4.860 e 5.243, de 17, IS e 31 de outubro, 410 Serviço de Conlabilidade, idem de 11V509 à Rede Mineira de
Viação (23.235) 1:00(4000 a Lux Jornal (27.112) -46:4508000 e
1 :2 in . ": 500 à Companhia Industrial Minas Gerais 23.2-7,6, 23.245) e
e:e
n o() a . Henrique Vidal° de Freitas e 4.4-Vr..is eatrentuneeáaios
Divieeo lio Ensino Comercial (23.300), de ea..sagens
ne s imenres de recortes de jornais, aluguais 4'e salas e andares dos
edifícios -Rex" e "Teatro Regina" em setemb eo ,cdestuno de energia
elétriea nos mesmos andares e salas e folha de outubro:
Ns. 310, 221, 910, 2.913, 417, e 591, de 6 8, 17, 13, 20 e 21 de outebro, da Biblioteca Nacional, Instituto de Puericultura, Hospital Est:lei/4 de sie Serviço de Sande Pública do Pistrito Federal, Serviço do
Patielneelo histórico e Artístico Nacional e Serviço de Obras idem de
170n ao Depavtamento Nacional de Portos eavegação (25.361)
2:000:, 000 à Comp. Industrial de Minas Gerais (25.341) 1:8758000
• A0Ier:0 RUSSO (23.239) 398$200 à Sociedade Anoeyrne du Gaz
de Janeiro (27.410) 1468500 à Companhia Naeianal de Navega- •
cão Co"teira (27.418) e 1348,900 à Com p anhia de Carris, Luz e Força do Rio de Janeiro Ltda. (27.416), de armazenagens, aluguel de
casa, trabalhos executados, fornecimento de luz e energia elétrica
e passagem, neste ano;
Ns. 1.520 e 1.521, de 26 de outubro. da Facu l dade Nacional de
Medicina, idem de 39:7508100 e 35:2008000, das folhas de outubro
referido, do pessoal extraninnerário da Faculdade (25.476 e
23.185);
Ns. 718 e 954. de 21 e 28 de outubro. da Institutn Osvaldo Cruz e Serviço de Assistência Hospitalar do Distrito Federal. idem de
23:4578700 ao Dr. Alcides Godoi e outros (27.445) e 43:97i$600 ao
médico assistente Anibal Fabiano Alves e outros (29.364) 'dativos
às folhas de setembro, das porcentagens aos possuidores de patentes
e de outubro do pessoal extranumerário do Hospital Estácio de Sá;
N. 1.598, de 24 de outubro, do Serviço de Aguas e Esgotos do
Distrito Federal, idem de 48:0008000 ao engenheiro Paulo Fialho de
Castro e Silva, como adiantamento, para despesas 'com os serviços
de generalização de hídrometros, nos meses de outubro a dezembro
(25.478).
— Foi ordenado o registro das despesas com os mencionados
pagamentos.
Ofícios
174. 814, 210. 371 e 312, de 5, 14, 19 e 21 de outubro,
da Colónia Gestavo Riedel, Escola Nacional de En genharia, Museu
Hietórien Nrcionni leacole Nacional de Belas Artes (2), pagamentos de 554)80 e n a atebeee Pereira Peixoto (23.233) 3:6308500 a "lhe
Leonoldina Railwav Co. (25.352) 708000 à Imprensa Nacional
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(2'7.420) 7:4408000 a 16 professores (25.473), por trabalhos exicu.,
tados, passagens concedidas, assinatura do "Diário Oficiar e gral'.
ficação pela regência de disciplinas em mais de uma série e pele
desdobramento de turmas em outubro.
— Converteu-se o julgamento em dili ganela nara o fixa nronost4
pala Diretoria.
Ministério da Fazenda:
Processos:
De pagamento:
De 9338300 a Nicanor Lengruber (25 -.559) 3:000e000 ao baebie-n
rel Fernando Antunes (25.508) 4008000 a Adalberto Duarte ruins
(25.303) 3688000 a Mário Alves, da Cruz (25.304) 12:0008000 ao Ias.
tituto de Proteção e Assistência à Infância, de São Salvador,
200008000 à Santa Casa de Misericórdia, 2:0008000 ao Centro Operário Beneficente Alagoinha, no Estado da Baia (25.296, 25.295,
25.297) 10:0008000 à Escola de Comércio António Rodrigues Alves,
de Guaratinguetá, 12:0008000 ao Istituto de Proteção e Assistência
à Infância de Ribeirão Preto, 2:0008000 à Santa Casa de Misericórdia, de Assis, 3:0008000 à Santa Casa de Misericórdia de Silveiras,
10:0008000 ao Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho, no Estado de
São Paulo (23.190, 23.191, 23.192, 27.400 e 27.402), 8648300 a Augusto Carvalho (25.421) 1538000 à Companhia Brasi l eira de Energia
Elétrica (27.329) 1:0008000 a Roberto Acioli (25 2721 1268000 a
José Martiniano Dias (25.425) 9508000 a Aniónia Justa Bentenmuller (23.189) 3408000 a Manuel Ferreira Borges (?3AN) 3748500
a The Leopoldina Railway Co. Ltd. (27.401) 1528000 a Cirno Dan,
tas (27.403) 1:1068200 a Augusto Soares dos Santos (27.404)1
5598800 à Companhia Telefónica Brasileira (27.405) 2958100 a Al.,
varo Gentil da Silva (25.151) 3708000 a Almir Castro (25.156)1
2328800 a D. Geralda Guimarães (23.102), de dividas de exercícios!
findos;
De 7508000, 4758000, 7508000. 1628500 e 4758000 aos funcioná.,
rios da Contadoria Central da Reaul lica José Manuel Navarro (27.374),
Ari Ferreira Horta (27.376) Aguinaltio Regulo Valdetaro (27.375)1
Eduardo Ernesto Midosi (27.443) e António. Junino Pereira da Sas
‘a (27.146). como adiantamentos, rr- t e;pesas miúdas e de pronta!
pagamento de outubro a dezembro deste ano;
De 27:0008000, 54:500$000 e 26:8658000 a Serviços Hollerit/i
S.A., pela execução de serviçps no mas de egosto último, de acordo
com o contrato de, 23 de outubro de 19:14, em proveito da Diretoria
das Rendas Aduaneiras, Diretoria das Rendas Internas e Recebedoria Federal em São Paulo (23.249, 23.251, 23.252);
De 3238000 e 5:5068700 à Sociedade Ananyme du Gaz do Rio
de Janeiro (25.362, 25.364) 258000 ao Lloyd Brasileiro (23.248)1
4-5988000 a Antônio Gomes Cardoso (25.303) 6:3588000 a A. Rodrigues Costa (23.250) 14:5048700 a C. Fuerst & Comp. e oótrosi
kofício n. 12.778, de 15 de outubro da Comissão Centra . de Comprae
(22.761), por fornecimento de gaz, luz elétrica e material no cor.,
lente ano;
De 1:1008000 ao oficial administrativo Vicente Frederico Gera
base. pela Delegacia Fiscal em São Paulo. de ajudas de custo (25.263)]
450800o a Ritmar de Castro Re go, auxiliar técnico de 4 4 classe ex,,
tranumerário de remuneração de outubro (25.266);
De 3008000 a D. Ana Claudina Cardoso (25.264) 3:0008000 tf
D. Rosa Paula do Nascimento (25.059) pelo Tesouro Nacional e
250rea0 a D. Naana Irêne Golfinho do Amaral, pela Delegacia Fiscal
no Ea!ado do Rio de Janeiro, de pensões no ano corrente, mediante
anu le eflo de importâncias iguais nas Delegacias Fiscais nos Estados
de São Paulo (a primeira) e Pará.
De 1628000 e 1688000 a Virgílio Bilheri, à conta das sub-ennsid
gnaeCles 4 e 5, incisos 01) e 08), da consignação II — Divida Flutua
ante. da verba Ga (25.058).
Foi ordenado o registro das despesas com os pagamentos flama
mencionados.
Ministério da Justiça e Negócios Interiores:
Avisos:
N. 1.441, 1.457 e 1.540, de 14, 21 e 31 de outubro. prórimd
findo, pagamentos de 5278900 à Companhia Telefónica Brasileira
(25.332) 9:8028100 à Sociedade Anonyme du Gás de Rio de Janeiro
(25.308) e 8:7508000 a D. Maria Luiza Muri Medeiros e nu tre Nina
cionários (25.494), por assinaturas de aparelhos telefônicos.
cimento de gás e luz elétrica e gratificação por serviços extraorç'inários em outubro 'prestados na Secretaria de Estado:
N. DC/2aS/311, de 31, idem do 3:7118100 da folha de dartilógrafos extranurnerarários mensalistas, de outubro (23.229);
Ns .. 1.458, 1.462. 1.461 e 1.482, de 21 e 24 de outubro. idem dd
9:9328900 e 5438500 à Companhia de Carris, Luz e Força do Rio de
Janeiro Ltda. (25.309, 25.311) 23:1744%300 ti Sociedade Anonyrne da
Gas de Rio de Janeiro (25.310) e 63;7008000 a Santos & Gonçalvee
Ltda. (25.481), provenientes de aluguel de transformadores, fornecimento do gás, luz e energia elétricas e execução de trabalhos nal
ano em curso;
Offeios:
N. 12.612, de 12, da Comissão Central de Compras, idem de ré!!
42:9203700 ao Instituto do Açucar e do Álcool e outros, por forneci,
mentos feitos em proveito do Ministério neste ano (22.650)•,
N. 5.305, de 28, da Diretoria Geral do Expediente e ContabiTi,
dade, idem de 17:1508000 da folha de pessoal extranumerário da PO*.
lida Civil do Distrito Federal, do mês do outubro (26.472).
Fel determinado o registro das despesas.
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Ministério das Relações Exteriores:
Avisos:
Ne. DA/647/345.3, 656, 661 e 665, de 6, de 12, 13 e 17, de outubro próximo findo, pagamentos de 56:2701400 a %Vestem Telegraph
Co. Ltd. (27.392) 27:5321000 a AH America Cables (27.393) reis
39:2991800 à Companhia Radiotelagráfica Brasileira S. A. (25.318)
e 6:0001000 à Agência Liavas (25.319) por transmissão de telegramas e serviços telegráfico no ano corrente;
Ns. DA/663/303.97, 672 e 673, de 13 e 20, idem de 4561000 a
Rocha Couto & Comp. (25.320) 1:8001000 a Orlando Pedrozo & Comp.
Ltda. (25.482) e 4001000 a Schlick & Nogueira (25.321), por fornecimentos feitos neste ano;
Ofícios:
N. 12.603 e 12.960, de 12 e 20 de outubro da Comissão Central
de Compras, idem de 3:7781500 a A. Ramada & Comp. Ltda. (Casa
Tubarão) e outros de 6:6201600 ao Instituto do Açucar e do Alcool e
outro, por fornecimento feito neste ano (22.041, 22.948).
Ordenou-se o registro das despesas.
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio:
Aviso ri. 479, de 21 de outubro, pagamento de 1:0271000 à Administração do Porto do Rio ,de Janeiro de despesas de armazenagem
(25.485).
Ofícios:
Na. 12.971 e 12.972, de 20, da Comissão Central de Compras, pagamentos de 5:5851000 e 12:7811200 ao Instituto do Açucar e do
Alcool e outros, por fornecimentos feitos neste ano em proveito do
Ministério (22.959, 22.960);
Na. 609, 619, 615 e 617, de 20, do Serviço do Pessoal, idem de
125$800 e 2511600 à Viação Aérea São Paulo S. A. — VASP, fornecimento de passagens (25.486 e 25.484), 1:000$000 ao-servente Antônio Joaquim da Costa e outro (23.225) 7121000 ao oficial administrativo José de Barros Nunes (23.223) de gratificação por serviços
extraordinários em setembro e de julho a setembro deste ano.
Foi mandado dar registro às despesas.
Ministério da Viação e Obras Públicas:
Avisos na. 3.609, 3.721, 3.722, 3.724, 3.726, 3.777 e 3.778, de
18, 24 e 26 de outubro, pagamentos de 96:3131600 ao Estado de Santa
Catarina (23.174), 86:9851000, 18:6208800, 86:3881200 e 69:7901
a Irmãos Breves (25.489 a 25.492) 25:4281500 e 77:3361300 à Companhia Nacional de Construções Civis e Hidráulicas (25.555, 25.556)
provenientes de trabalhos executados no trr. cho — Rio do Sul à
Bacia do Trombudo — da Estrada de Ferro Santa Catarina, em
março do ano em curso, e serviços prestados no corrente ano em
proveito da Diretoria de Saneamento da Baixada Fluminense.
Ofícios:
N. 4.570, de P/, do Departamento de Aeronáutica Civil, pa gamento de 6:8051200 à Metropole Técnica e Comercial S. A., por
trabalhos; executados na, estação de hidro-aviões do Aeroporto Santos
Dumont, neste ano (25.230);
Na. 13.197 e 13.200, de 28, da Comissão Central de Compras,
Idem de 23:3071 a Willmann, Xavier & Comp. Ltda. ‘25.541)
35:548$ a Roberto Kronig (25.511), por fornecimentos feitos no
tapo atual em proveito do ministério;
Na. 943, 944, 945 e 948, de 3 de novembro atual, da Diretoria
'de Saneamento da Baixada Fluminense, idem de 51:2911700, 29:6601,
8201 e 3731300, relativos às folhas de outubro próximo findo do
pessoal extranumerário mensalista da diretoria (27.447), pessoal
diarista (27.448). pessoal hidro-pluviometrista (27.449), e suplementar do pessoal mensalista (27.450);
Na. 1.561. 4.506, 4.543 e 4.561, de 5 de maio, 13, 15 e 17 de
outubro, do Departamento de Aeronáutica Civil, idem de 3:428170U
ao Lloyd Brasileiro (25.336), 4231200 à Companhia Mogiana de Estradas de Ferro (25.448), 57$ à Estrada de Ferro Sorocabana
(25.326) e 8:2601 à Sociedade Anónima do Gás do Rio de Janeiro
:(25.328), provenientes de transportes oonoedidos e instalação de um
ramal de gás;
Na. 768 e 2.126, de 1.5 de março e 30 de junho deste ano, da.
Diretoria de Contabilidade, idem de 1:4991 e 411300 ao Lloyd Brasileiro, por transportes concedidos no ano corrente (25.338 e 25.337);
N. 13.199, de 28 de outubro, da Comissão Central de Compras,
idem de 29:8091900 à Companhia Carbonífera Rio Grandona., por
fornecimento feito em proveito do ministério (25.543);
N. 261-E, de 91 de outubro, da Inspetoria Federal das Estradas,
idem de 12:2931200, relativo às folhas de setembro e outubro referido, do pessoal ~manda da Inspetoria (23.264):
Foi mandado dar registo às despesas correspondentes aos menisionados pagamentos.
Nada mais havendo que deliberar, foram encerrados os trabalhos
is lavrada a presente ata, aos quatro dias de novembro de mil novecentos e trinta e oito, a qual é assinada pelo secretário e rubricada
pelo Sr. ministro semanário, Bernardino José de Sousa. — &piemundo Soares Batista, secretário. — Bernardtino Md de Sousa.
ATA N. 26
pacastias tioØR.>alantserao SEMANÁRIO, EDUARDO LOPES — SECRETÁRIO,
SEOISMUNDO SOARES BATISTA

Dia 7 de novembro de 1938
Ministério 'da Educação e Mude:
Ofícios:
Na. 1.628, 1.628 e 1.630, de Si de outubro próximo findo, pagamentos de 90:9471300. 87:8431500 o 94:5728600, das folhas do Pessoal extranuno .,,rio relalva , ao inês lr outubro referido, da Secção

Dezembro de 1933
2531:5-•
de Estudos, Posto de Reclamações, Secção de Lançamentos, Seeçã(
de Contabilidade (23.313), Secção de Expediente, 5' Divisão Provisória, Laboratório de Análises e Secção de Obras (23.314), Secção
eLe Materiais, transportes e oficinas, e oficina de hidrômetroa
Ç23.315);
Ns. 4.929, 4.934 o 4.938, de 20 do outubro, do Serviço de Coas
tabilidade, idem de 50:0001, 12:0001 e 65:0001, ao Asilo Orfanoli5gico Santa Luzia, de São Luiz, e outros, no Estado do Maranhãd
(23.200), ao Instituto de Proteção e Assistência à Infância, de Ital
Estado do Rio Grande do Norte (23.255), à Liga Espiritosantense di
Proteção e Assistência à Ifância, de Vitória, no Estado do Espírita
Santo (23.256),--como distribuição de crédito às Delegacias Fiscais
do Tesouro Nacional nos ditos Estados, de subvenção no ano cor.
rente;
Na. 4.861 e 5.245, de 18 e 31 de outubro, do mesmo Sorviço da
CantabiliSdade, idem de 2:5501000 ao ministro Ataulfo Nápoles da
Paiva e cinco outros conselheiros do Conselho Nacional do Sgrviçs
Social, de diárias em setembro (29.375), 6:3001000 a Enéias Mar
tias Filho e outros, da folha do pessoal extranumerário-mensalista
da Divisão de Amparo it Maternidade e à Infância, de outubro
(23.301);
Na. 2.252, 228, 348 e 966, de 18, 19 e 24 de outubro e do novembro, da Reitoria da Universidade do Brasil, do Hospital Psiquiátrico,
da Escola Nacional de Belas Artes e do Departamento de Saude, idem
de 1641700 ao servente Manuel António da Silva, de diárias em setembro e outubro (29.374), 1661600 ao servente Manuel Antônio ds
Miranda, de gratificação e auxílio para condução e transporte nos
mesmos meses (23.352), 4:7001000 da folha de outubro do pessoal
extranumerário da Escola (23.303), e 1:4281000 das folhas de setembro e outubro do pessoal extranumerário diarista do SCrVien de
Assistência Hospitalar, do Distrito Federal (23.320)•
Ns. 4.329, 6.787 o 12.995, de 12 de maio, 29 de junho e 20 ct,
outubro, da Comissão Central de Compras, idem do 35:8801200 a
Santos Martins 8: Comp. e outros. por fornecimentos feitos em proveito do Ministério neste ano (7.058, 14.810 e 22.899);
Pagamento de 9701000 a Custódio Machado, de diferença de yen.
cimentos de 1 de janeiro a 14 de junho de 1930, por conta do crédito
aberto pelo derroto n. 163. de 1 do janeiro do ano corrente (29.362).
Foi mandado dar iegistro ks despesas relativas aos mencionados
pagamentos.
Ofícios:
Ns. 1.117, 1.189, 434, 426 e 1.614, de, 5. 7. 13, 14 e 21 de outubro. do Hospital São Francisco de Assis (2), Laboratório de Saud°
Pública Hospital-Colônia de Curupaiti e Serviço de Puericultura do
Distrito Federal, idem de 2:5001000 à Casa Berta (23.243), 4901000
a V. T. Moreira (23.232). 603$700 à Companhia de Carris, Luz e
Força do Rio de Janeiro (25.346), 552$600 à mesma (25.356) e réis
5:600400 ao médico auxiliar Dr. Adauto Coelho de Rezende e outros
(27.305. por trabalhos executados fornecimento de energia elétrica
no corrente ano e folha de outubro do pessoal extranumerário
Serviço. — Converteu-se o julgamento em diligência, para o fira
proposto pela Diretoria.
N. 5.020. ri o 24 de outubro do Serviço de Contabilidade, pagamento de 18:0002000 ao taquigrafo Aylder Fernandes Machado, como
adiantamento, para despesas do serviço de taquigrafia do Conselho
Nacional de Educação no quarto trimestre deste ano (23.259). — Foi
convertido o julgamento em diligência para que a repartição requisitantes indique o dispositivo legal em que se funda o pedido do
adiantamento.
N. 5.053. de 24 do mesmo Serviço, idem de 34:3001000 ao professor João Cesário de Andrade e outros 13 conselheiros, de diárias
em setembro último, como membro do Conselho Nacional de Educação (23.305). — Converteu-se o julgamento em diligência para
fim de ser completada a folha.
Ministério da Fazenda:
Processos:
De pagamentos:
De 2061300 e 501200 à Companhia Paulista de Estradas de Ferro
'(25.277 e 25.437), 2:0001000 ao Asilo de Mendicidade de S. Vicente
de Paulo, de Sorocaba, São Paulo (25.499), 1841000 à The Leopoldina
Railway Co. Ltd. (25.441), 20:0001000 à Instituição Cristã Defleticiente Verdade e Luz, de São Paulo (25.424), 10:0001000 ao Colégio
Nossa Senhora Auxiliadora de Araguaiana, Estado de Mato Grosso
(25.498), 6:0001000 à Casa Pia e Colégio Nossa Senhora da Salete,
de Salvador, Baia (25.427), 2:5001000 ao Colégio Santa Eufrasia, de
Barra, Estado da Baía (23.193), 1:5001000 à Santa Casa de Misericordia de São Vicente de Paulo, de Campo Belo, Estado de Minas
Gerais (23.195), 8:9001000 a B. Ilerzog (25.440), 4:0691800 a A.
C. Bittencourt & Comp. (25.439), 991800 a José Ferreira do Atafda
(25.443), 3001000 a José Maria (25.512), 4311900 a Armando Santos
(25.507), 1291000* Cesário Alves da Silva (25.500), 2:8001000 a
Fonseca, Almeida & Comp. Ltda. (25.438), 1261000 a Luiz Augusto
i(25.436), 1:000$000 a Gilberto Canedo de Magalhães (25.433), réis
3251500 a António Barreto (25.430), 1:0001000 a Newton Mais
(25.432), 2971600 a Agenor de Araújo Cintra (25.431). 2971600 a
Edmundo de Lacerda (25.278), 1101800 a Pedro Mendes de Oliveira
(25.305), 4:2821700 a Martins Vieira (29.377), 2971600 a. Dado
Vilalbo AlviTn Cri .279). 2:4081200 a Alfeu Rodrigues Monteiro
(2'.1.50), 33(00 a José Augu;lo de Lima (25.434), 6861400 a João
Balista Alves de Brito (25.300), 22:572( a lfrodo Miranda Rodri p le (25.161), 2(39$000 a Francisco André do'tornos (25.301),
7503 1. 0 a Jov”lino Diogo Viena (23.347), 0098100 a Otávio Teixeira
Soares 25.293), do dividas dr. p xer, feioz? findos
k
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•
De 24:075$000, pela Caixa de Amortização, a Afonso Ramos traordinários prestados em outubro p. findo (27.456) — Deu-se reGomes e outros, funcionários da dita Caixa, de gratificação por assi- gistro à despesa.
Ministério da Educação e Sande:
natura de notas do papel moeda no mós de outubro (25.714);
Ofícios:
De 300$4000 ao oficial administrativo Dr. Marcelo Benjamin
N. 5.242, de 31 de outubro p. findo, do Serviço de Contabilidade,
•le Viveiros, de ajuda de custo de preparos de viagem, corno crédito
pagamento de 12:7303700, da folha do .pessoal extranumerário do
ao Tesouro Nacional (23.317);
De 2:727$000 a D. Joana de Sousa Andrade, de pensões no ano Instituto Benjamin Constant, de outubro referido (23.302);
Ns. 4.857, 331, 333 e 2.230, de 18 e 17 de outubro. do Serviço
corrente, pelo Tesouro Nacional (21.699);
De 4i5$000 ao funcionário da Contadoria Central da República, de Contabilidade, Observatório Nacional (2) e Reitoria da Universraderbal Alves, como adiantamento para despesas miúdas de outubro dade do Brasil, idem de 3:3073900 e 3828200 à Sociedade Moiam°
du Gás de Rio de Janeiro (27.413, 27.409) 3738800 e i:Sit$400 à
a dezembro (25.549);
De 390$000 ã Companhia Burroughs do Brasil Inc. por serviços Companhia de Carris, Luz e Força do' Rio de Janeiro Ltda., (27.408
e 27.407) por fornecimento de gás, luz e energia elétrica neste ano;
prestados à Casa da Moeda neste ano (25.359);
Ns. 1.640, 1.642 e 1.644, de 1 de novembro corrente, do SerDe 14:9303000 a Serviços Hollerith S. A., de aluguel de máquina em setembro último na Diretoria de Estatística Econômica e viço de Aguas e Esgotos do Rio de Janeiro, idem de 94:7953400 e
78:1203000 e 74:9203800 das folhas de outubro p. findo, do pessoal
Financeira (25.360);
6", 3° e 5 0 Distritos (25.704) e
De 28:0603000 a Manuel Alves Leite, de dívida relacionada em extranumerário das Águas fluviais,
0 e 7 0 Distritos (25.707);
2°
Distritos
(25.706)
4
i°
e
virtude do decreto n. 21.584, de 29 de janeiro de 1932 (25.401)•
Ns. 2.912, 3.110 e 3.111, de outubro e novembro atual, do' SerDe 528$800 a P. Kastrup & Comp. e outros, 6:9413400 a S. A.
Casa Pratt e outros e 23:2753500 a B. Herzog e outros,. por forneci- viço de Saude Pública do Distrito Federal, idem de 2:1833800 à
mentos feitos em Proveito do ministério neste ano, ofícios ns. 13.192, Companhia Telefónica Brasileira (27.411), 35:0623700 a Pedro Gou13.191 e 13.195, de 28 de outubro da Comissão Central de Compras veia de Almeida Nogueira e 117 outros empregados (23.306) e reis
5003000 ao Dr. Herminio de Morais Brito Conde (23.321), de as(25.536, 25.538 25.539).
sinatura de aparelhos telefônicos e folhas de outubro referido do
Foi ordenado o registro das despesas.
Ofício li. 12.779, de 15 de outubro, da Comissão Central de Com- pessoal extranumerário do Serviço e da Inspetoria do Ensino Profispras, pagamento de 20:500$000 a Jacob Valoch & Comp., por forneci- sional do Departamento Nacional de Saude.
Ns. 347, 549 e 824/C/168, de 24 e 25 de outubro, da Escola Namento feito em proveito da Diretoria do Expediente e do Pessoal,
neste ano (22.762). — Converteu-se o julgamento em diligência cional de Belas Artes, Manicômio Judiciário e Faculdade Nacional de
Direito, idem de 7:0003000 ao escriturário Floriano Viana, como
para o fim proposto pela Diretoria.
adiantamento para despesa, no 4° trimestre deste ano com remuneMinistério da Justiça e Negócios Interiores:
Avisos ns. 1.439, 1.463 e 1.469, de 14 e 21 de outub:o próximo raça° de modelos vivos (23.304) 2:2328000 da folha de diárias para
findo, pagamentos de 4:2158400, 6:7313100 e 1:1333800 à Sociedade alimentação dos empregadoc, de outubro, (27.487) e 3:420$200, ao
Dr. Luís António da Gosta Carvalho e dois outros docentes livres,
knonyme du Gaz de Rio de Janeiro, por fornecimento de gás e luz
de gratilicação pela regencia de turmas desdobradas em cursos equislétrica neste ano (27.389, 25.312 e 25.313),
parados, em outubro t27.583);
Oficios:
Ns. 365, 1.156, 642, 643, 5.032, de 11, 20, 21 e 24 de outubro,
Na, 13.073 a 13.079, de 25 de outubro próximo findo, da Comissão
'3entral de Compras, pagamentos de- 536$000 a A. J. Teixeira & Com- ao Instituto Nacional de Surdos-Mudos, Colônia Juliano Moreira,
ianbia e outros, 691$700 a Moreno Boriido & Comp. e outros, reis Serviço de Puericultura do Distrito Federa: (2) e Serviço de Conta128$500 a Cristovam -Fernandes & Comp. e ont:ts, 8058804) a Miran- bilidade, idem de 260$ á Soeiété inonyme riu Caz de Rio de Janeiro
tela Portela Ltda. e outros, 8143300 e 9803000 a J. G, pereira Si (23.234), 1:354$ a M. Ventura é: Cia. (27.419), 1:000$ á Sociedade
comp. e outros, 1:5028500 a Vilas Dera & Comp. e outros.' por far- Missão da Cruz (27.531), 240$ a A. Barros & Cia. Ltda. (27.532) e
reou-os-idos feitos no ano corrente em proveito do minisiériu (25.379 8:5503 a Aderbal de Sousa Bastos (27.533) por consumo de gás,
fornecimentos feitos, aluguel de casa e sees-iços do despachante na
25.385).
Alfandega desta Capital;
•
Foi ordenado o registro.
Ns. 12.672 a 12.678, 12.732 a 12.738, 13.186 a 13.191, de 13,
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio:
14 e 28 de outubro. da Comissão Central dé Coninras, idem de réis
Ofícios:
Ne. 616, 695,.720 e 738, de 20 e 29 de outubro ele* de novem- 2:3263800 a J. C. Mendonça e outrcs, 2:4323 a Moreira Barbosa &
bro corrente, do Serviço do Pessoal, pagamentos de 44$100 ao ser- Cia. Ltda, e outros, 2:5323 a Dias Gare:a Si Cia. Ltda e outro, réis
vente extranunTerário Afonso Exposito (25.475) 1:2003000 a Maria 2:7978400 a Renato Alves de Sá e outros, 3:8943900 a Erich ErchDulce de Melo Eboli e outro nieosalista extranumerária do Conselho ner & Cia. Ltda, e outros, 4:0103 a John Rober, 4:7243500 a MarNacional do Trabalho, (23.318) 2:4508000 a Flávio de Andrade Fi- Uns Júnior Si Cia, e outros, 1:3613700 a Luiz Si Klelnér Ltda, e ougueira, tarefeiro, e dois identifieadore.s do Serviço de Identificarão," tro, 1:867340d a S. A. Casa Pratt e outro, 2:0053600 a Alexandre
do mesmo Departamento, (23.212) e 7 :101$500 a Zélia Brando Bar- Ribeiro & Cia. Lida e outro, 2:333$ a Egídio Pereira e outro, réis
aosa e 15 outros mensalistas extranumerftios do Departamento Na- 3:1103700 a Pereira Júnior & Cia. e outros, 5:0613600 a M. Vencional da Propaganda Industrial ,25.573) relativos às folhas de ser- tura Cia. e outros, 14:4258300 a Serafim Ferreira & Cia. Ltda. e
viço extraordinário , em setembro, remuneração de outubro, de ja- outros. 363$700 e 370$500 a J. G. Pereira & Cia, o outros, 379$ a
Luiz. Ferrando Si Cia. Ltda. e outros, 697$ á S. A. Casa Pratt, réis
neiro a março e de outubro deste ano;
741$700 a A. Ramada Si eia Ltda. e outros, 8823400 à Alberto de
Na. 1.171 e 1.877, de ?O e 21 de outubro, do.Departameado
Estatística e Publicidade e Departamento Nacional do Povoamento, Araújo & Cia. e outros, por fornecimentos feitos no ano corrente em
idem de 100:0003000 ao inspetor de previdência Evandro Lobão dos proveito do Ministério (24.676 a 24.682, 22.692 a 22.698 e 25.530
'antos, como adiantamento, para despesas miudas e de pronto pa- a 25.535).
— Foi ordenado o registro das despesas relativas aos ditos pagamento e outras que co tornarem necessárias à execução do Regulamento que baixou com o Decreto-Lei n. 399, de 30 de abril último, gamentos.
N. 437, de 13 de outubro, oo Laboratório de Saúde Pública, panos meses de outubro e• novembro deste ano (27.358) e 2:3143200 •
a The Leopoldina . Railway Co. Ltda. por transportes concedidos gamento de 3773100 á Société Anonyme du Gaz de Rio de Janeiro,
por consumo de gás (25.348). — Converteu-se o julgsmento em di(25.487).
ligência para o fim de ser cornpletad a classificação feita no verso
Foi mandado dar registro ita despesas.
•
da fatura.
Ministério da Viação e Obras Públicas:
Ministério da Fazenda:
•
Avisos:
Processos:
Ns. 3.716, 3.720 e 3.723, de 24 de outubro, pagamento de réis
De pagamentos:
69:0003000 a Henrique da Rocha Pinto (23.298) 14:8888000 a BeneDe 5:0003 ao almoxarife da Diretoria do Domínio da União,
dito Neto (23.297) e 5:9253000 à Companhia Imobiliária do Castelo
8. A., por serviços prestados em proveito da Diretoria de Saneamento Odorico Correia de Faria, como adiantamento, para despesas com
da Baixada Fluminense e aluguel de salas e sobreloja no Edifício ligeiros reparos no quarto trimeside dèste ano (23.429);
De 1:0683 ao oficial administrativo Fernando Medeiros e quaRádia, em setembro (23.296);
Ns. 4.569 e 4.642, de 17 e 24 de outubro, do Departamento de Iro outros funcionários, de gratificação diária por serviços extraorAeronáutica Civil, idem de 1333300 à estacionária Ana Câmara Silva, dinários na Secção Administrativa do Serviço Pessoal. (23.457):
De 1:1003, pela "Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no Esde ajuda de custo (23.310) • 21:3853000 ao engenheiro Alberto de
Zelo Flores e 33 outros funcionários, relativo k folha de diárias nos tado do Rio de Janeiro, ao escriturário Abílio Ribeiro da Silva, de
ajudas de custo de regresso, neste ano (25.651);
meses de junho a setembro do ano em curso (27.462);
De 3:3003 ao protocolista Manuel Correia de Araújo e- outros
Ns. 13.082 a 13.086, do 25 de outubro, da Comissão Central de
Compras, idem de 2:0238300 a A. Coelho Branco Filho e outros, (27.5761, 1:2543 ao escriturário Jorge de Almar Araripe e dois ou3:1683000 a J. G. Pereira & Cia. e outros, 3:1843900 a Martins Ju- tros (25.652), 10:3503 ao auxiliar Luiz Fleuri da Fonseca e outros
nior e outros 4:085$000 a Eduardo.Clerc & Cia. e outros e 14:179$800 (25.764 e 2:9203 ao oficial administrativo Telasco José Fernandes
à Companhia Fornecedora de Materiais e outros, por fornecimentos e 13 outros empregados (25.767), de gratificações por serviços extraordinários prestados no protocolo geral do Tesouro Nacional, na
leitos em proveito do Ministério neste ano (25.388 a 25.392);
Secção Financeira do Serviço Pessoal, no Gabinete do ministro da
Dia 8 de novembro de. 1938
Fazenda e Portaria e no Tribunal de Contas;
De 1:6853600 aos menores Vital e Luiz Humberto (18.754), réis
•
Presidência da República.
4663800 á D. Leonfdia Ferraz Teixeira Filho (16.699) 4:0003 á
Departamento Administrativo do Serviço Público.
D. Antónia Justa Brutenmusller (6.215) e 3883800 á D. Juracf TuOfício n. 607, de 3 de novembro corrente, pagamento ad
2:0713100 a Maria Bastos e outros, de gratificação por serviços ex- Paia de Noronha (20.488), sendo o primeiro e o último pela Dela,
2581C
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guia Fiscal no Estado da Baía o 03 dois outros pelo Tesouro Nadota!, de pensões no corrente ano;
De 1:068$ ao oficial administrativo Fernando Medeiros e quatro outros funcionários, com exercício na Secção Administrativa do
Serviço Pessoal, de gratificação por serviços extraordinários .prestados em outubro próximo findo (23.357);
Do 5:000$ á Sociedade Pôrto Alegrense de Auxílio aos Necessitas
dos, de Pôrto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul (25.453), 360$ a
Leandro Borget da Mota Guimarães (25.502). 6:583$600 a Gregório
de Miranda Pinto (25.442), 2:0323300 a Emílio Belli (27:550), réis
075$ a Inézia Veloso de Souaa (23.346), 158$800 a José da Silva Prado (25.426), 893$ a José (Sornes Carneiro da Silva (25.423), réis
2385200 a Benedito Condido de Oliveira (25.308), 113$500 á Me
de Viação Paraná-Santa Catarina (25.299), 7:334$ a Orlando Moreira Tôrres (23.375), 765$20 Oa Frutuoso Mendes (25.280), réis
9223900 a Durval de Vasconcelos Leme (25.302), 9823500 a José
Carlos Machado (25.452), 502000 a Ttaimundo de Araújo Chagas'
(25.428), 1:380$ a Paulino Pinheiro Machado (25.283), 2:883$400
r. Joaquim Gaudie de Aquino Correia (25.422), 4:3448300 a Pedro
Augusto Mona Barreto (25.521. 2:549$800 a João Evangelista da
Silva (25.222), 372$ a João C. Moura (25.519), 1:6205 a Virgílio
Tourinho Bittencourt Filho (25.505). 370$ a Jerônimo Vieira Fontes (25.429), 506$70 Oa Jo5o Manuel Flores (25.509), 7875100 a
Carlos Rináldi Frei re Carneiro (25.282), 8:1a1•0$ h Associacão dos
Escoteiros do Alecrim. Estar do Rio Grande do Norte (27.560),
3:0003 à Santa Casa de Misericórdia, de Oliveira dos Carapinhos, Estado da Baía (25.4351, de dívidas de exercícios findos:
De G:7503 a Pedro Amancio Bueno (25.398) e 6:750$ a Aris/Ateies Lima, de dívidas relacionadas em virtude do decreto número
21.581. de 29 de junho de 1932 (25.399).
Foi mandado do r r^-. 'sto s desnesas.
De 2:417$ a João Balista Arregui, divids reiacionada pela
Comissão Apuradora da Dívida Passiva da União (25.400). - Eoi
coima tido em dili gência para o fim proposto p ela diretoria.
Ministério da JI , stica e Negócios Interiores:
Avisos ns. 1.110. 1.1/3 1.438 e 1.170, de 11 e 21 de outupeo,
pagamentos de 938$700. e 115300 k Com p anhia Telefónica Brasileira
e 6893100 e 171$500 à Coronanhia de Carris. Luz R Força do Rio'
(le Janeiro Ltda., por a ss4natura de a p arelhos e serviços telefônicos
e consumo de en e rgia eh/trica no corrente ano (25.333.27.391, 25.3a4
e 25 317). - Determinou-se o re g isto das despesas.
Ministério do Traba l ho, inchistria e Comércio:
Ofícios:
Ne. 661, 754 e 759. de 23 ire outubro próximo rindo e 7 de na-

vembro atual, cio Instltoto Naci onal de Tecnologia e Serviço do Pe3anal (dois), pagamento de 1:9003 ao oficial administrativo Domingos,
Marznratti, como ruleantamento para d es pesas de asseio e limpeza ro
quarto trimestre (23.260). e 17:313 5'5^ f) e 48:20OR das folhas de ou(obro referido do pessoa/ extranumerário menselista da Secretaria
de Estado (23.3R81 e 'In Instituto Ne e ional de Tecnologia (25.71/1.
Mandou-se dar r egisto lis despesas.
Ministério da \rincão e Obras Públicas:
Avisos:
Na. 3.035 e •3.776. de 19 e 26 de outubro, pagumentrie de
100:000$ h Companhia Nacional de Navegação Costeira, da sub ,tencão pelos serviços de navegação na linha Sul-Norte (Porto Alegre- Cabedelo), realizadas em julho deste ano (25.103) e 39:159$400 a
João Tobias da Silveira, por serviços executados em proveito da Diretoria de Saneamento da -Bailada Fluminense, no ano em curso
(27.495). - Ordenou-se o' registo da despesa.
N. 3.770, de 26. idem de 18:73n à Société Anonyme du Gas
de Rio de Janeiro (27.505). - Converteu-se o julgamento em diligência para o fim de ser esclarecida a dúvida que se nota entre a
fatura e os termos da rennisição.
, Dia 9 de novembro de 1933
Ministério da Educação e Saúde:
•
Ofícios:
Ns. 13.062, 13.064 a t'3.071, de 25 ele outubro próximo findo,
da Comissão Central de Compras, pagamentos de 3:0975900 a Alves,
Mendes & Comp. e outros, 4:1581 a Fred. Figner (Casa Édison) e
outros, 5:6101 a Luiz. Ferrando & Comp. Ltda., 6:0805200 à Companhia Uusinas de Sergipe e outros, 7:8545200 a Irmãos .Andrade
Ltda. e outros, 8:754$ à Casa. Sousa Batista Ltda., 9:1635800 a
Sousa Torres & Comp. e outros, 9:937,200 a J. G. Pereira & Companhia e outro, 15:3821 à Casa Soutta Batista Limitada, por fornecimentos feitos no ano corrente em proveito do ministério (25.36tt.
25.370 a 25.377):
Na. 928, 122 e 1.646, de 26 de outubro e 1 de novembro, do
Serviço de Saúde dos Portos, do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos e Servieos de Aguas e Esgotos do Distrito Federal, idem de
1:450$, 11:290$ e 85:930$800, das fo.has de outubro do pessoal extranumerário da Oficina e Estaleiro de Jurujuba (23.221). do pessoal
tarefereiro do Instituto (25.660) e do pessoal extranumerário da
2' Divisão - Paquetá e 2' Divisão - Encanamentos (25.703);
Na. 4.703 e 5.031, de 13 e 24 de outubro, do Serviço de Contabilidade, idem de 3:0001 ao ajudante de porteiro com exercício no
Departamento Nacional da Educação, Antonio de Carvalho Borges,
como adeantamento para despesas miúdas no quarto trimestre deste
ano (27.281) e 8:216$200 a Murilo Braga de Carvalho e outros, como
crédito ao Tesouro Nacional, de gratificação de função como chefes
sie serviço, de agosto a dezembro (25.466);
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N. 730, de 7 de outubro, da Escola Nac runl de Musica, idem
ie 1:573$209 ao secretário da "Revista Brasileira de Música", Assuero Garritano, por serviços de revisão de provas (22.783).
Foi ordenado o registo das despesas.
Ministério da Fazenda:
Processos:
De pagamento:
De 4765600 a Mário Gonçalves de Lima (25.689) 157$ à Mele
de Viação Paraná-Santa Catarina (25.688) 4335400 n Carlos Alberto Leitão Fontes Ferreira (25.691) 433$100 a José Uzeda de Oliveira (25.690) 4625500 a João Amorim de Matos (25.150) 600$ a
Francisco de Queiroz Gomes (25.412) 648$ a Francisco Avila de
Sousa (25.448) 23:990E500 a Sebastião Itabêto Leite (29.378) réis
6865700 a Aurélio Ibiapina (25.503) 13:3825900 à Empresa Viação
do São Francisco (25.697) 128$ a José Pereira Monção (25.511)
860 a Antônio Lopes Braga (25.520) 13:1765700 a Ramiro Noronha
(27.573), 10:316$900 a Planto de Sá e Benovides (27.553).
De .475$ ao oficial administrativo Frederico Diniz Martins
(27.489) 4:000$ ao contínuo Cipriano Ferreira Santos (23.402) e
10:0005 ao oficial administrativo Joaquim Teixeira Mendes (27.49n)
como adeantamentos, para despesas miúdas e de pronto pagamento
e de reparos, conaértos e conservação do edifício, no quarto trimestre dêste ano.
De 19:450$ $a Carlos Batista Nerf e 39:4753 a Carlos Nerf Martins & Arruda Limitada, de dívidas relacionadas pela Comissão Apuradora da Dívida Passiva da União. (25.406).
Do 260$ a José Cardoso de Paiva e outro. diaristas extranurnerários do Departamento Administrativo cio Serviço Público Civil,
remuneração de outubro p. findo. (27.455).
De 39:500$ a Serviços Hollerith. S. A.. de execução de serviços
em proveito da Diretoria de Rendas Internas em agosto último, de
acendo com o contrato de 23 de outubro de 1931. (27.539).
De 13:2003 a Godnfredo Filguriras Filho e outros, extranumerários mensalistas do Serviço de Fiscalização de Garimpagem e
Comércio de Pedras Preciosas. em outubro p. findo. (29.420).
Foi ordenado o registro das despe s as cem os pagamentos acima.
Min i stério da .1”tiça e Nerrie t os Interiores:
Avisos ns. 1.426, 1.452. 1.471. 1.172. e 1.478. de 14, 21 e
24 de outubro p. findo . rviern m n rinc de 15* à Casa da Moeda (27.387)
6:7808 à International Pu s iress Co ai' Pelaware (25.316) 125600 h
Casa da Moeda (25.314 1 5:rnnsx ao s ecretário da Procuradoria da
Pepública no Distrito Federe'. Plínio Gome s Carri l o] '27.414) e réis
5:058390C à Comparh'a de Carris, Luz e FArça do Rio de Janeiro
Ltda. (27.1971 ror elinhagom de medalhes, alu guel de máquinas,
arleantamento para despesas de asseio, etc.. pos metes de novembro
e dezembro e fornecimento rio erera elétrica nos de janeiro a maio
dêste ano. - Foi mP^dado dar rectslro as despesas.
Ministério das Relações Extreinres:
Aviso n. Da- s 62 1 3n3.97. de 13 de outobro, pagamentn de réis
5:2693 a Freitas, Couto tik Cia. Ltda, por fornecimento feito néste
9110 (25.7o0) - Deu-se registro à despesa.
Ministario do Trabalho, Industrie e Comércio:
Ofícios :
•
Ns. 737, '752 ,e 756, de 3 e 5 de novembro corrente, pagamentos
de 10:1728100, 124$ e 10:7e8$ das fôlhas de Maio a outubro do
pessoal extramunerario tarefeiro do Serviço de Identificação Profissional do Departamento Nacional do Trabalho (25.701) e de outubro de diárias a dois serventes do Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização (23.387 1 e pessoal extranumerario
mensalista do Departamento Nacional do Povoamento (23.389).
Na. 1.880 e 1.881 de 22 de outubro, do Departamento Nacional do Povoamento, idem de 724$200 à Companhia Brasileira de
Energ ia Elétrica (27.497) e 80$ à Companhia Elevadores Alfa Ltd.
(27.499) por fornecimento de energia elétrica e serviços executados
nêste ano.
Foi sieterminado o registro das despesas.
N. 757, de 5 de novembro corrente, do Serviço do Pessoal. idem
de 24:1308500, da fôlha de outubro, do pessoal mensalista extranumerário do Departamento de Estatística e Publicidade (23.390). Foi convertido o julgamento em diligência para o fim proposto pela
Diretoria.
Ministério da Viação e Obras Públicas:
Avisos as.. 3.714, 3.715, 3.757, 3.758, 3:760, 3.772 e 3.774,
de 24 e 26 de outubro, pagamentos de . 69:606$ a Simaco Ramos de
Almeida (27.501) 61:6741 a Henrique da Rocha Pinto . (27.500)
900$ a Olímpio Gomes Terra (27.502 400$ a Francisco Joaquim
Fernandes (27.503) 450$ a Luiz Maria Borges de Azevedo (27.504)
39:8001 a Zolobabel Alves Barreiras (27.506) e 50:6895400 a Mário It. Pereira (27.494) por trabalhos executados e alugueis de
casas em proveito da Diretoria de Saneamento da Baixada Fluminense no ano corrente.
Na. 3.651 e 4.680, de .21 e 26 de outubro, do Departamento
Nacional de Portos e Navegação e Departamento de Aeronáutica
Civil, idem de 859$ ao engenheiro Edgar de Sousa Chermont, de
despesa de condução e transportes em setembro último (23.226) e
16:5905000 ao Aerolloyd Iguassil, S. A., de subvenção pelas viagens
das linhas Curitiba-São Paulo e Curitiba-Florianópolis, em setembro
(25.790);
Na. 13.081, 13.196, 13.198, 13.201 e 13.267, de 25, 28 e 29
de outubro, da Comissão Central de Compras, idem, de 1:0293100 a
Alexandre Ribeiro & Comp. Ltda. e outros (25.38), 21:1301000 a
Silvestre & Irmão (25.440), 28:000$000 a S. A. Brasileira Estabe-
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lecimento Me.stre & Blatgé (25.512), 42:7503000 a Aços Maraton do '(25.451) 148$900 a João de Oliveira Machado (25.152) 97$900 a FreBrasil, Ltda. (25.515) e 47:789$900 a Dias Garcia & Comp., Ltda. derico Rosar Bergam (25.510) 6383020 a Maria Dutra de Barros
(23.424), por fornecimentos feitos no ano corrente em proveito do (27.653) 727$700 a Oscar Sancho de Andrade (25.504) 200$000 a
ministério.
-Vitor Bastos (25.10) 297$600 a Osvaldo -Reis (25.157) 640$000 a
Pagamento de 35:0003000 a João Batista Bondin, da venda de Plínio Fonseca Mendonça Cabral (25.409) 269$900 a Olímpio Ai.
urna pedreira em Muriqui, ramal de Mangaratiba, Estado do Rio de ves Martins (25.755) 2193000 a Tomaz José Marques (25.516);
Janeiro, destinada à Estrada de Ferro . Central do Brasil (27.384). 526$800 a Jairo Alves de Barros (25.754) 6,400$000 a Felizola & Cia.
- Foi proferida decisão mandando dar registro às despesas.
(25.411) 600$000 a Arnould Antunes Maciel (27.554) 5263300 a The
Telefone Co. of Pernambuco Ltda. (25.749), 4:1503000 a António
Dia 11 de novembro de 1938
Baldino de Barros (27.630) 600300 Oe 1613700 a The Great Western
Ministério da Educação e Saude:
of Brazil itaUay Co. Ltda. (25.350 e 25.680) 1:4473200 a The PerOfícios:
nambuco Tramways and Power Co. Ltda. (27.633) 10:0003000 ao
Ns. 490, 492, 435, 921, 919 e 920, de 10, 13 e 18 de outubro. do Orfanato
SãodeJosé,
m: Distrito
Federal 470$200
(25.525) 2:200$000 a SalvaColégio Pedro II - Externato (2), Laboratório de Saude Pública e dor Pinheiro
Barros
Filho (27.670)
a Alfredo Rafos da
Hospital'Estácio
de Sá
2943500
à Companhia
de Silva (27.668) 4508000 a Luiz Antônio Maciel da Silveira (25.527)
Carris, Luz e Força
do (3)
Riopagamento
de Janeiro de
(23.240),
2243500
à S. A.
du Gaz de Rio de Janeira (25.357), 608$100 e 1:5023100 à Compa- 23L000 a João 'Vicente • app (25.528) 61$000 a Maria Luiza, filha
nhia de Carris, Luz e Força do Rio de Janeiro (25.347, 23.238), do capitão tenente Ca:los Lemos (27.511), de dívidas de exercícios
2:129$000 e 1:1623400 à Société Anonyme du Gaz de Rio de Janeiro findos;
De 1703000 a Edgard Magalhães (25.257) 4863600 à Companhia
(23.358, 23.236), por fornecimento de energia e luz elétricas e gás.
neste ano. - Foi convertido o julgamento em diligência para o fim Mogiana de Estrada de Ferro (25.256) 81$300 à Companhia Ferroviria Este Brasileiro (25.258) 1:1523000 a J. Leonardeli -& Irmão
proposto.
Ns. 5.019 5.034, 5.036, 5.051, 5.052, 5.106 e 5.382, de 24 e (19.58k) -1:0738000 a Francisco Gonzer ( .16.996) de dívidas relacio26 de outubro e 3 do corrente da Serviço de Contabilidade, paga- nados pela Comissão Apuradora da Dívida Passiva de União;
mento de 1403000 à Imprensa Nacional, assinatura do Diário Oricial De 3:78732.00 , e 7:778$00O a dono Cidália Cândida da Nóbrega e
(27.534), 51:9003000 à Companhia Industrial Minas Gerais por conta Silva a outros, de pensões, pelo Tesouro Nacional, sendo a última
do crédito aberto pelo decreto-lei n. 695, de 15 de setembro último, importancia per exercícios findos (8.881);
De 1:7003000 à Laurinda Soares Pinheiro, dactilógrafo, e outros(
de aluguel de salas dos edificios Rex e Teatro 'Regina de junho a selembro de 1937 (23.506). 13:0003000 à Federação Alagoana pelo funcion rios, de .gratificacão por seniços extraordinários em outuProgresso Feminino, de Maceió. Alagoas, d,
pela Dele- bre próximo findo (25 9031:
gacia Fiscal no dito Estado (27.593), 703000 à Imprensa Nacional,
De 9233300, 1185s100, 107$500 e 630$500 à Companhia de Carris,
de assinatura do Diário Oficial (27.36), 90C3100 à Conipzinhia Tolo- Luz e Força do Rio de Janeiro Ltda., (27.541; 27.542, 27.548 e
fónica Brasileira, de serviço telefónico ;27.535), 50:0003000 ao 27.544) 752A900 e-90-13700 à Soriété Anonyme du Gaz de Rio de JaPatronato de Menores Abandonado., de São Gonçalo. Estado do Rio neiro (27.513 e 27.546), por fornecimento de nergia e luz elétricas
de Janeiro, e outro, de subvenção, pela Delegacia Fiscal no mesmo e g:Ns r,o ano correrde;
Estado (25.477), 3:0003000 a Tarso Coimbra e outro assistente téc.De 1498300 no Liovd Brasileiro (27.540) 942$500 e 251$300 a
nico extranumerario do Departamento Nacional de Educação, de re- 'Western Telegraph Co. Ltda., (27.545 e 27.547) por transportes coninuneração, em outubro. (25.799);
cedidos e trt.nsm'ssào de tele gramas neste ano;
Ns. 572, 575, 366, 971 e 977. de 24, 25 e 26 de outubro, 3 e 4 de De 6343900 á Alexandrino 11 ,beiro & Cio. Ltda., e outro, 898$200
novembro corrente, do Hospital D. Pedro II (2), Colégio Pedro II Companhia Anilinas e Produtos Químicos ido Brasil e . outros,
- Internato e Serviço de Assistência Hospitalar do Distrito Federal 3:0203600 a Alexandre Ribeiro & Cia. Ltda.; e outros, por .forneei-e
(2) idem de 7503000 e 775$000 ao Dr. Ciro de Souza Novais e outros, mentos feitos em proveito do Mirostélio neste ano por intermédio da
de diárias de pernoite em setembro e outubro deste ano (27.591 e Comissão 3entral de Compras, ofícios ns. 13.251 a 13.253, de 29 de
23.411), 833300 ao correio Angelo de Sales Lopes, de diárias em ou- outubro (23.-1o8 a 23.410,:
tubro (25.761), 1:1023200 a Goiandira Fabiano Alves, Emitia marDe 20:3743200 a Julio Eduardo da Silva Araujo e outros, folha
(pies Agostinho e Ciro Joice Paranhos da Silva, as duas primeiras da Caixa de Amortizaciii, de gratificação por assinatura de Utulos daextranumerárias do Hospital Estácio de Sá e o último do Serviço de dívida pública nos meses do agosto a• setembro • deste ano (29.440):
;Assistência, da remuneração de . selei»lvo em referacia àquelas e de Da 2:3123300 ao oficial administrativo Henrique solei'. de venciagosto, do último (25.705), 122-;-',;30 a Leocádia Leal, enfermeira roemos de 1 de janeiro a 7 de agosto, pela Delegacia Fiscal em São
ajudante, extranumerária. idem, de agosto (25.6119);
k23.131):
Ns. .2.093, 570, 719, 723 e 1:50, do 26. IV `M. 22 e 21 de outubro. Paulo,
Do 5:1993600 a dona Iracema Lorena, pelo Tesouro Nacional
017trN3 Instituto Osda Inspetoria dos Centros de
e Oficio v'enresiao Braz, (17..128) 0 0003000 a dona linbruna Correia Mibielli, pela Delegacia
valdo Cruz (2) e Escola Normr.1 de
idem de 2:0003000 a Antônio 1\''nu o l Lo:• -s Pr."nl ) . 4:0R0,000 a Fiscal do mesmo Tesouro no Estado do Rio Grande do Sul (15.974),
Virgílio Guimarães & Comp. (23.512), 1:20(m00 a ai.usuel da Cota de pensões de montepio neste ano,
Do 4003000 a -lona Maria Leolina Duarte Nunes, de funeral
Bastos Filho (27.538), 4:40582C0 à Société Anonyme
Gaz de Rio
de Janeiro (23.50-1), e 260700 à _Companhia TAe7Ônica Brasileira (23.318);
Da 9:0003000 a dona Maria Piedade- de Lima Rocha e outros, de
(27.537), por aluguel de casa. trabalhos exeruLdos, fornecimento de
peniios de montepio e moio soldo no ano corrente (21.701)
ga.s e luz e assinatúra de telefones neste ano;
Ns. 12.767 e 13.072. de 15 e 25 de outubro, cia Comissão Central De 806$500 mie d:ferenca do vencimentos do contador Frederico
de Compras, idem de 1:005r.z 000 à Empresa Progresso Ltda. e ouras Borges, de 10 de setembro a 31 de dezembro deste ano, pela Delegacia
(22.750) e 36:9183000 à Fmnresa Comercial Importadora Nadir Fi- Fiscal no Piauí (27.577).
Foi mandado dar registo às despesas.
gueiredo Limitada e outros (25.378), por forneumenlos fanas lICS!.0
De 33:5003000 à S. A. Brasileira Estabelecimentos Mestre &
ano em proveito do ministério.
Blatgé, pelo fornecimentos de um automovet Buik - 1938, destinado
- Foi mandado dar registro às despesas.
•
ao use cio diretor geral da Fazenda Nacional, entrando também, como
Ministério da Fazenda;
parte do pagamento, um automoval usado "Lincola", double-phaeton.
Processos:
De pagamento:
- Foi levado a plenário.
n
a
Argemiro
.W0
De 3183700
vtimarães (25.685) e 355$200 a De 2:7003000 a Abílio Ribeiro da Silva, escriturário da classe G,
Otávio Marinho (25.681), 3803200, 165600, 203500 e 613400 à Rede mediante distribuição de crédito à Delegacia Fiscal do 'tesouro NaMineira de Viação (27.563, 27.632. 25.517, 27.555), 343900 à Com- dona, no Estado do fio de Janeiro (25.650);
De 7:1113700 a Raul da Cunha Machado, de dívida de exercícios
panbia Mogiana de Estrada de F erro (27.634), 1403500, 663100 e
2:2023700 à Société Anonyme du Ciai de Rio de Janeiro (25.153, findos (25.513).
Foi convertido em diligência a julgamento dos dois processos aci27.651, 27.671), 563500, 153200, 763600 e 2343600 à Estrada de Ferro
Sorocabana (27.636, t32.085, 27.631, 25.750) 7953000 1:1273900 a rua para • o fim proposto pela diretoria.
De 9273800 a Joaquim Antunes de Barros, do divida relacionada
Companhia Telefônica Brasileira (25.757, 27.556) 20:1824100 a The
Rio de Janeiro Tramway Light & Power Co. Ltda. (25.756) 709$600 pela Comissão Apuraclora da Dívida Passiva da União (25.259).
à Companhia Brasileira de Energia Elétrica (27.562) 1024700 a Iri- Converteu-se o julgamento em diligência para ser selado o document0
net]. de Oliveira (25.683) 1403000 à Emprèsa Auto Viação Catarinen- de fls. 3 e 4.
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio:
se Limitada (25.687) 2293500 a Sebastião Xavier Lopes (25.501)
Ofícios:
130$000 a Joaquim Neves Pereira (25.447) 4703000 a Sebastião Luiz
N. 1.212, de 26 de outubro, do Departamento de Estatística e Pu..
Vieira (25.446) 1803000 a Alcides Ulcino de S e -npaio (25.449)
2503000 a José Fernandes Lima (25.155) 1:213301) a Adauto Es- blicidade, pagamento de 4:0003000 ao estatístico auxiliar, Edisa Banmeraldo (27.561) 2:9983100 aJulião Oschery (27.649) 6943400 a Os- deira Falcão, como adiantamento, para despesas miudas e de pronto
ear Severiann Bastos Nunes (25.760) 2:0003000 ao Orfanato Santo pagamento em outubro e novembro, por conta do crédito aberto pelo
Eduardo, de Uberaba, Estado de Minas Gerais (23.194) 4:0003000 à Decreto n. 499, de 16 de junho último (23.316);
N. 782. de 8 de novembro corrente do Serviço do Pessoal, idem de
Policlínica António Aguinre, de Vitória, Espfrito Santos (27.650)
10'0003000 à Santa Casa de Misericórdia, de Bebedouro (27.645) 32:636$70G da folha de outubro proximo findo, do pessoal extranu.
mensalista do Serviço de Identificação Profissional (29.110),
5003000 à Assciaação Protetora do Hospital São Jasé, de São Vicente, merário
Foi 'determinado o registo das despesas.
Estado de São Paulo (27.646), 1643000 à Campanhia Nacional do Navegação Costeira (25.682) 1:577$800 a José Carvalho de Freitas
Ministério da Viação e Obras Públicas:
Ofícios:
(25.595) 8036700 à Emprêsa de Melhoramentos Urbanos de ParanaN. 12.694, de 13 de outubro proximo finco da clomissao Central
gna (25.717) 3103100 a Diocklio Tavares Almeida (25.751) 265100
a Cl i g t0(101iO0 de Monjas (23.187) 1453200 a Altino da Silva Ribeiro . de Compras, pagamento de 51:4013500 a Alexandre Ribeiro & COMI
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panhia Ltda. e outros, por fornecimentos feitos neste ano em proveito
do Ministério (24.694). - Foi mandado aguardar a solução do processo•28.896 relativo ao pedido de substituição da 2 via do empenho
n. 13.011.
Ns. 4.885, 4.603 e 4.695, de 27 de outubro proximo findo, do Departamento de Aeronáutica Civil, pagamentos de 6:000;000 a M. S.
Lino Comp. (25.805), 1:376$200 e 1:3641000 à Sociécé Anonymo
du Gas de Rio de Janeiro (25.821 e 25.819) por trabalhos executados
em prov e ito da estação de hidro-aviões do aeroporto Santos Dumont
e fornecimento de energia elétrica ao Departamento, neste ano;
Ns. 3.789 e 3.754, de 28 de outubro e 3 do corrente, da Diretoria
de Contabilidade do Departamento Nacional de Portos e Navegação,
idem de 341;200 ao Lloyd Brasileiro (25.804) e 1:390000 ao engenheiro José Domingues Belfort Vieira e outros funcionários, (27.590),
de transportes concedidos e gratificação regulamentar em outubro;
Ns. 13.124 a 13.127, e 13.261, de 26 e 29 de outubro, da emissão
Central de Compras, idem de 2:230000 a Angelo De Luca, 15:071-$000
a S. A. White Martins, 15:724400 a Alexandre Ribeiro & Comp. Ltda.
e outros. 86:220400 a Alberto de Araújo & Comp. Ltda. e outros, por
fornecimentos feitos em proveito do Ministério no ano Corrente.
• Foi determinado o registo das despesas relativas aos pagamentos
acima.
Nada mais havendo que deliberar foram encerrados os trabalhos a
lavrada a presente ata aos onze dias de novembro de mit novecentos
e trina e oito, a qual é assinada pelo Secretário e rubricada pelo
seishei• Ministro Semanário, Dr. Eduardo Lopes. - Segismundo
Sogre3 Batista, secretário. - Eduardo Lopes.
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO - PRESIDeNTE na. AUGUSTO TAVARES DE LIRA

Dia IS de outubro de 1938
N. •f.04
Ao ministro da Justiça e Ni:g-Cicios Interiores - Comunicando que o erêdito de 230:00000C, suplementar à subeoneignação
n. 12 - Alimentação, dietas, etc - Item 01 - Casa de Correção Verba 2' - Material - li - Material de consunio - acha-se "em
ser" no Tribunal, à disposição da Cemisaão Central de Compras.
N. 505 - Ao ministro da Gueira Comuniet ndo o registro do
contrate celebrado no dia 3 de agi.sto Oltimo, ent:e a Diretoria de
Engenharia e José Tavares Drumond, pari exercei a função de auxiliar técnico de 4' elt.sse, com a inaumbêrcia de auxiliar o• desenhista-projetista de instalações elíitticas da mesma Diretorta.
N. 506 .--- Ao ministro da Viação e Obras Públicas - Comunicando o registro do contrato 'firmado a 4 de julho último, eatre
Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos de Campanha e dena
Maria Rend Moreira. para o arrendamento do prédio em que funciona a agência postal telegráfica
Santa Rita de Sapucni.
N. 507 - Ao ministro da Gueria - Comunicando o registro do
crédito suplementar de 1.I00:000 ?. 000. aberto pelo deet - eto - iei número 724, de 22 de setembro próximo findo, a esse Ministério e o da
" sua distribuição à Diretoria de Fundos do Exército.
N. 508 _s. Ao ministro da Viaçáo e Obras Públicas - Coou:ideando que o Tribunal resolveu. em sessão de 11. em referência ao
decreto-lei n. 68a, de 13 de setembro plosinio findo, que retifica o
artigo único do decreto-lei n. 429, de 16 de maio do corrente ano,
quanto à aplicação do crédito especial de 3.500:C30000, destinado à
aquisição e modificação de locomotivas para a Estrada de Ferro Central do Brasil, que ee faça a anotação do referido decreto-lei n. 683.
Dia 19
N. 509 - Ao ministro da Fazenda - Comunicando.que o
em sessão de 11, recusou o reg.etao ao contrato n. 258, de 16
de setembro próximo findo, celebrado pela Comissão Central de Compras, com a firma llime & Comp., para rorneeimento de ferro gusa,
tipo II, à Estrada de Ferro Central do Brasil, por ter sido o empenho
feito à conta de crédito inexistente.
N. 510 - Ao mesmo - Comunicando que o Tribunal, em ses• eão de 14, ordenou o registro - sob reserva - da pagamento, por
exercícios findos, de 5:724500, a dona Martela Martinho Campos
Tapajós, proveniente de N'eneiniento qtie seu falecido marido, Luiz
de Miranda Reis Monteiro Tapa jós, secretário da Fazenda modelo. de
Ponta Grossa, no Estado do Paraná, deixou de receber nos períodos
de 1 de maio a 31 de dezembro de 1923, e de 1 de março a 21 de junho
de 1926.
. N. 511 - Ao ministro do Trabalho. Indústria e Comércio Comunicando que o Tribunal, em sessão cie 14, resolveu recusar registro à distribuisific de 560:000000, por conta do crédito "em ser"
de 800:000000, aberto pelo decreto-lei Il. 596, de 4 de agosto último, a esse Ministério, vieto o decreto citado não abrir o crédito de
que se trata, mas aprovar o acordo comercial para liquidação dos
créditos portugueses.
N. 512 - Ao ministro da Viação e Obras Públicas - Solicitando
Informaçõe s sobre anulações a serem feitas nos créditos distribuidas
a diversas estações pagadoras para o pagamento de "diaristas", à
conta da verba 1 - Pessoal - II - Pes:.oal extranumerário subconsignação 43 . - Pessoal extranumerário, etc. - Item 10, do vigente
orçamento.
N. 513 - Ao Dr. Anibal Freire da Fonseca, consultor geral da
República - Agradecendo-lhe a comunicação da posse e exercício do
referido cargo.
N. 514 - Ao ministro da Fazenda - Pedindo providências para
que as delegacias fiscais não continuem remetendo simples minutas
de contratos.
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Dia 20
N. 515 - Ao mesmo - Comunicando o registro do crédito de
700:000000, aberto pelo decreto-lei o. 759, do dia 3 de setembro
próximo findo, à verba 1' - Pessoal - IV - Gratificações e auxílios - Subconsignação n. 29 - 08 - do vigente orçamento desse
Ministério e o da sua distribuição à Casa da Moeda.
N. 516 - Ao ministro da Justiça e Negócios Interiores - Comunicando haver sido julgada comprovada a aplicação do adiantamento ao diretor da Escola 15 de Novembro, Dr. Francisco de Assis
Perdigão Nogueira, para despesas miudas e de pronto pagamento
nos meses de novembro e dezembro de 1937, com exclusão da importância de 713000, proveniente de desposas pagas antes do recebimento do adiantamento.
N. 517 - Ao ministro da Fazenda - Comunicando que o Tribunal ordenou registro do crédito especial de 750:000000, aberto
pelo decreto-lei n. 747, de 29 de setembro próximo findo, Para despesas de instalação e custeio do Conselho Nacional de Petróleo.
N. 518 - Ao mesmo - Comunicando que o Tribunal ordenou
õregistro do crédito especial de 75:000000, aberto pelo decreto-lei
n. 771, de 6 do atual mês, para despesas (Serviços e Encargos) cora
a mudança do Conselho Federal do Comércio Exterior e sua instalação em nova sede.
N. 519 - Ao ministro da Viação e Obras Públicas - Comunicando que o Tribunal ordenou o registro do crédito suplementar de
3.000:000000, aberto pelo decreto-ici n. 731, de 22 de setembro
último, às subconsignações na 4-03, verba 2 e 12, verba 5, do anexo
8, da vigente lei orçamentária.
Dia 21
. N. 520 - Ao ministro da Fazenda - Solicitando que seja paga
"Lux-Jornal" a importância de 600000, de serviço de recortes de
jornais diários de todo o Brasil, prestado a eito Tribunal, nos meses
de junho a setembro deste ano, à conta da verba 2' - Material Consignação III - Diversas despesas - Subconsignação n. 19 Assinaturas de revistas e jornais - 04.
N. 521 - Ao .mesmo - Pedindo q ue sej a Paga a importância
de 1:600000 ao oficial adminitdrativu tia classe J, deste Tribunal,
João-Nesi Filho, de ajuda de custo.
N. 522 - Ao ministro da Viação e Obras Públicas - Comunicando o registro do termo aditivo ao contrato decorrente do decreto
21.617. de 9 de julho de 1931, e etll virtude do qual fica alterado,
nos termos do decreto-lei ii. 511, de 23 de junho do ano em curso,
.elítuula XVI. do aludido contrato.
O ¡mo ei) "b", capitulo
N. 523 - o ministro da Fazenda - -Comunicando o registro,
sob reserva, da despesa de 321:120o0u à Companhia Auxiliar de
Viação e ()Dra g , por diversas obras exe:utadas de meio a setembro
de 1930, no jardtm do Palácio Itimialatl, drspea a que o Tribunal
renasara registro' e cujo pagamento toi autorizado pelo Sr. Presidente da República.
Dia 22
N. 524 - Ao ministro da Fazenda - Remetendo fichas de assentamento de funcionários.
N. 525 - Ao mesmo - Pedindo sugestões sobre as "Instruções
para Tomada do Conote".
N. 526 - Ao Sr. ministro das Reiações Exteriores - Idem,
idem.
Dia 25
N. 527 - Ao ministro dos Negócios da Fazenda - Solicitando
o pagamento de 10.:600700 relativo à folha do pessoal extranumeláteo do Tribunai. no mês do outubro atual, Altair Nunes Marcondes
e outros.
N. 528 - Ao ministro da Viação e Obras Públicas - Comunicando o registro do termo de prorrogação do contrato por mais 10
anos, celebrado com a Companhia Nacional de Navegação Costeira,
Para os serviços de navegação a seu cargo.
N. 529 - Ao mesmo - Comunicando o registro do crédito as
4.000 :000000, suplementar às sub-consignações na. 4-05 e 9-09, verba 2.a, anexo 8 do vigente orçamento do mes-no Ministério, aberto pe'o
Lecreto-Lei n. 688, de 15 de setembro p. findo.
N. 530 - Ao mesmo - Idem, do contrato de 15 de setembro 1).
lindo, celebrado com a Sociedade Rádio Pelotense, em Pelotas, Estado
do Rio Grande do Sul, para estabelecer, sem direito de exclusividade,
uma estação destinada ao serviço do rádio difusão.
N. 531 - Ao ministro da Agricultura - Idem idem, celebrado
ições da Direcom o Estado da Paraiba, para a delegação do atribu
toria de Organização e Defesa da Produção do mesmo Ministéfio.
N. 532 - Ao mesmo - Idem, idem, celebrado em 13 de setembro p. findo entre o mesmo Ministério e o Brasil Kennel Club, para
registro genealógico de caos de raça, pastores e outros.
N. 533 - Ao mesmo - Idem, do termo de modificação ao contrato celebrado em 28 de janeiro do ano vigente. entre esse mesma Ministério e o Estado do Pará, representado pelo Dr. José Afonso Nascimento Moreira.
N. 534 -- Ao mesmo - Idem, idem, celebrado com o Estado de
Pernambuco, representado pelo Dr. António Ribeiro França Filho,
para delegação das atribuições da Diretoria do Organização e Defeza
da Produção do mesmo Ministério.
N. 535 - Ao ministro da Justiça e Negócios Interiores - Comunicando que o Tribunal, em sessão de 21 do corrente, recusou .(,gistro ao contrato de 19 de setembro p. findo, com Alfredo Serra, p
desempenho da função de assistente-técnico de 3.'s classe da Impt
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Nacional porque, a vista do estipulado na cláusula 2. a, o mesmo terá
vigência a•partir de data anterior à do registro.
N. 536 — Ao mesmo — Comunicando o registro do crédito especial de 62:594400 para pagamento a The Amazon Telegraph Company Limited, pelo serviço de expedição de telegramas da extinta
Justiça Eleitoral, no período de 1934 e 1937, inclusive, aberto pelo
Decreto-Lei n. 752, de 29 de setembro p. findo.
N. 637 — Ao mesmo — Solicitando, em referência ao contrato
celebrado no dia 6 de setembro p. findo, com a firma Luiz Zarini, para
obras na Casa de Correção seja completado o selo de documento do
processo e ajustado o prazo da execução do contrato aq ano financeiro.
N. 538 — Ao ministro da Agricultura — Solicitando, em raferancia ao acordo celebrado em 16 de junho último entre a União e o
Estado da Paraiba do Norte, para execução dos serviços de fruticultura, seja junta ao processo a prova dos poderes conferidos por aquele Estado ao signatário do mesmo.
N. 539 — Ao ministro da Justiça e Negócios Interiores — Comunicando o registro do crédito suplementar de 150:0001000, como reforço às sub-consignações as. 2 — Máquinas, Motores, Caldeiras, etc.,
(10) e 14 Combustivel, Lubrificantes, etc. (08) da verba n. 2, do orçarnenlo vigente desse Ministério.
N. 540 — Ao ministro do Trabalho, Indústria e Comércio — Comunicando, cru referência ao Decreto-Lei n. 748, de 29 de ee.tembra p.
findo, que dispõe sobre o pagamento de gratificação aos membros da
Comissão de Eficiência do mesmo Ministério, no vigente exercício, que
o Tribunal ordenou, em sessão de 21 deste, a anotação do mesmo.
N. 541 '— Ao diretor da Diretoria de Tomada de Contas — Comunicando haver resolvido que os oficiais administrativos classa
3, Moacir Schafflor Camargo e classe II Iberé Timoteo Peixoto, com
exercicio na mesma Diretoria, passem a servir na Secretaria do Tribunal, sendo substituldos pelos oficiais administrativos classe I, Augusto Castro Leal e Edgard Muniz de Abreu, que serviam reRpecliva. alvitre na 1. a e 2. a Diretorias.
N. 541-A — Ao mesmo — Comunicando a designação do ofirial
adminisirativo classe I, Paulo de Sales Anhaia, para sarvir nessa
Diretoria .
N. 542 — idem, idem. do oficial administrativo classe I, Au-.
gusto Castro Leal, para servir na Diretoria de 'romada de Contas,
ficando com exercício nessa Diretoria o. oficial administrativo classe
I, Odilon Casar Burlamaqui.
N. 542-A — Ao diretor da Segunda Diretoria — Idem, idem, do
oficial administrativo da classe I, Artur Pereira de Morais, para servir
na Diretoria a seu cargo.
N. 543 — Ao_mesino — Idem, idem, desse 1, Elgar.1 Muniz
Abreu para servir na Diretoria de Tomada de Contas.
N. 544 — Ao .diretor da Se.cretaria — Conninicardo haver resolvido que os oficiais administrativos classe 1, Paulo Sales Anhani é
Odilon Casar Burlainaqui, com exercício na-Secretaria, passem a servir respectivamente na Direini . ia de Tomada de Contas e na 1. a Diratoria, ficando com exercício na Diretoria a seu cargo os oficiais adminietrativos Moacir Schaflor Caniargo e there Timatéo Peixoto. que
serviam na Diretoria de Tomada de Contas.
Dia 26
1
5
—
Ao
ministro
da
Fazenda
— Solicitando o pagamento
N. 5 .
de 1::00$000 ao oficial administrativo da classe 1. do Tribunal, Dl.
Pedro de Araujo Rangel Júnior, de ajuda de custo pela designação
para assistir 'aos trabalhos da junki apuradora das contas do 1.° s a
-mestrdano,lihferscagodCmpnhiMa,
na capital do São Paulo.
. 546 — Ao ministro do Trabalho, Indústria e Comércio —
Agradecendo a remessa das tabelas explicativas do Orçamento desse
Ministério para o vigente exercício.
N. 547 — Ao ministro da Justiça e Negócios Interiores — Comunicando o registro do crédito suplementar de 30:000$000 à aubconsignação n. 23 — Condução e transporte — (02) para despezas de

condução e transporte — IV — gratificações e auxílios — da verba
1. a — Pessoal — do orçamento vigente.
Dia 28

N. 548 — Ao ministro da Guerra — Idem, idem, especial de
800:0003000, aberto pelo Decreto - Lei n. 797, do dia 20 deste, para

pagamento de gratificações aos professores e instrutores dos estabelechnentos de ensino, conforme o Decreto-Lei n. 103, de 23 de dezembro de 1937.
N. 549 — Ao ministro da Justiça e Negócios Interiores — Idern,
idem, de 1148:5001000, suplementar a diversas sub-coiasignações
verba 2 — Material, do vigente orçamento da despesa, aberto pelo
decreto-lei n. 711, de 19 de setembro p. findo.
N. 550 — Ao diretor da Diretoria de Tomada de Contas. —
Comunicando a designação do oficial administrativo da classe "L",
Alfeu Rosas Martins, para servir nessa Diretoria.
Dia 31
N. 551 — Ao ministro da Fazenda. — Solicitando, em rafeMacia ao pagamento de 6103000 à Companhia Telefónica Brasileira,
de serviços em proveito do Ministério da Justiça a Negócios Interiores,
em Uns e 1927 ao qual o Tribunal recusara registro em 9 de setembro p, findo, sejam selados os documentos de fl.. 13 a 15, cujos
selos são Insuficientes.
N. 552 — Ao ministro da Fazenda. — Comunicando, em referón*da ao pagamento de 19:1453500 à Companhia Fornecedora de lia-
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terlais e França de Almeida & Companhia, por fornecimento à Poli '` '
eia -dó Distrito Federal 'em 1930, ao qual o Tribunal recusára r
gistro em 30 de agosto último, sob o fundamento de haver sido ordenada em quantia inferior à devida, que o mesmo Tribunal mole
veu manter a sua anterior decisão, conforme o parecer do Br. pro -,1
1
curador.
N. 553 — Ao ministro da Justiça e Negócios Interiores. --.1
Camunicando Que o Tribuãal, em referência ao pagamento do

1:3001000; aos funcionários Rubem Pereira da Costa e outros, de I

substituições na Secretaria do Tribunal de Apelação do Distrito,
Federal, em fevereiro deste ano, por não ter sido atendida a dili-,
ghlcia ordenada em 19 de abril e mandada reiteiar em 15 de julho
deste ano'.
N. 554 — Ao mesmo. — Solicitando, em referência ao pagamento de 6001000 á escriturária de ,Secretaria do Tribunal de Apalção do Disixito Federal, Maria Botelho Alves, dc ajuda de custo da 1
preparo e despesas de viagem, seja junto ao processo a relação de fa.
mília da interessada.
N. 555 — Ao mesmo. — Comunicando que o Tribunal, em ses- n
são de 25 deste, recusou regisiro ao pagamento de 2381400, ao Llo>d,
Brasileiro, do passagem em proveito do oficial administrativo tia'
classe K, da Secretaria do Tribunal Regional, da extinta Justiça Eiei-,
toral no Estado do Alagôas. Caetano Pinto de Miranda Monten,gro
Filho, visto não ter sido satisfeita a diligência ordenada pela presi-;
n ;,:,iieir, do Tribunal, no sentido de ser enviado o documento originário
do empenho da despes a.
N. 550 — Ao ministro da Justiça e Negócios Interiores. —I
C.oinunicando que o Tribunal, em sessão de 25 deste, recusou regisiro à distribuição do crédito destinado ao pagamento do vencimen t os i
ao bel. António Batista Pereira, por não ter sido cumprida a diliganeia anteriormente ordenada no sentido de ser informado o quontunt
a distribuir.
N. 557 — Ao mesmo. — Solicitando, em referência ao para.,
mento do 1:8001000 a Agostinho Marques Fernandes e outros do &mama do prédio em que se acha instalado o 30 Distrito Policial,' correspondenie ao mês de meio deste ano, seja juntada ao processo a 2 a via
do resreetivo . empenho.
N. r‘58 — Ao ministro da Fazenda. — Comunicando o registro!
do crédito do 90:0001000, suplementar à verba 11 — Serviços e Encargos — I — Diverso.; — Sub-consignaeão Il. 1, do atual orçamento do Conselho Federal de Com é rcio -!--'•:.• e" - -, nl,er'o pelo decreto-leit
ii. 770, do G deste.
N. 559 — Ao ministro da Justiça e Ne b ocios lute...lures. —Solicitando, sobre oficio relativo ao pagamento a Casa da Moeda, da itti-i
oortancia de 20;3700, da cunhagem do nina medalha de distinção do!
:l a, classe, concedida por decreto de 8 de outubro de 1935 ao menor
Arnaldo José Bandeira de Melo, seja feita na l & via do empenho ei
lia fatura restituida ao mesmo Ministério, - a declaração do que ot •
serviço foi prestado, e assinados os ditos documentos por quem de
direito.
N. 560 — Ao . ministro da Yaaciata. — Solicitando o adianta-,
mento de 1:5001000 ao Rel. Epilacio Monteiro-Possóa, oficial aí!,
ininistrativo da classe- "J" do Tribunal, para despesas com a aqui-.,.
soção do livros para a Biblioteca do Tribunal.
N. 581 — Ao ministro das Relações Exteriores. — Reiterando,
em aditamento ao oficio ri. 526, de 22 de outubro rorrmte, informações a propósito da aplicação do art. 19, do Decreto n. 21.239;

de. 15 de maio de 1931.r

N. 562 — Ao ministro da Jindien e Diegiicins Interiores. —
Comunicando o registro do crédito suplementar de J5:000400, aberto
polo decreto-lei n. 751, do 29 de setembro p. ' findo ao mesmo Mie.
nistério.
.
N. 563 . — Ao ministro da Viação e Obras Públicas. — Coimeat
ideando o destaque de 100:0001000 na verba 5 . do vigente orçamento*
do mesmo Ministério, para custear os serviços de adaptação do prédio'
em gue deverá ser instalada a , agência postal telegráfica n. 7 da"
Departamento • dos Correios e Telégrafos, autorizado pelo dei-elolei .n. 730. de 22 de setembro ri. findo.
N. 564 — Ao ministro da Fazenda. — Comunicando o reais- 4
tro do contrato, do dia . 4 deafe mês, assinado pela oompan/IN
Goodyear do Brasil sobre redução de direitos de . importação.
•
N. 565 — Ao mesmo. — Comunicando, em referancia aci pn-,
gameiU de 5:2961400 ,à firma J. G. : Pereira & Companhia, por,
"exercícios findos", do fornecimentos em 1934, ao•_Departamento•
Nacional do Trabalho, a .que - o Tribunal . recusou registo em sessão de 30 de setembro de 1936, que o mesmo resolveu em 28 deste,,
deixar de tomar . conhecimento . do pedido de reconsideração, visto
ter sido feito fóra do prazo legal.
N. 566 — Ao mesmo. — Comunicando o registo do crédito
do 13:8621000 para pagamento da gratificação ao 1° escritura.rio.,
aposentado, do antigo quadro do Tesouro Nacional, Alfredo José
dos Santos, pela assinatura de obrigações do Tesouro e de nOlices
da Divida Pública, em 1935, como membro da junta administrativa

da Caixa de Amortização.
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Dia 19 de outubro de 1938
N. 2.463 — Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal do Ministério
do Trabalho, Indústria e Comércio — Solicitando, em referência r‘, n
paagmento de 5181400 ao amanuense de 5•a classe Dora Taborda e
outra, extranumerários mensalistas desse ministério, por serviços ex.
traordinários prestados fora das horas do expediente no més de se-a
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findo, informar ti ato autorizando prestação do servied,
'foi publicado, conforme o item 8.0 da circular n. 7, de 16 de agosto
!último, da Secretaria da Presidência da República, visto a prorrogação do expediente abranger período posterior à mesma.
mento de 1:3481200 ao oficial administrativo da classe K, Francisco
N. 2.164 - Ao mesmo - Solicitando, em referência ao pagamento de 1:3181200 ao oficial administrativo da classe K, Francisco
Rinelli de Almeida e outro, do quadro únieo desse ministério, por
serviços extraordinários durante os meses de julho a setembro deste ano, idem. idem, idem, e ainda se a mesma prorrogação foi determinada por GO dias corridos ou somente para os dias uteis.
N. 2.465 - Ao Sr. presidente da Comissão Central de Compras
- Comunicando que o Tribunal, em sessão de 14 deste, recusou registro ao contreto n. 259, de 16 anterior, celebrado com a firma Hime
tSr. Comp., para fornecimento de ferro guza tipo II à Estrada de Ferro
Central do Brasil, visto ter sido a despesa empenhada à conta de crédito inexistente.
N. 2.466 - Ao mesmo - Remetendo cópias de documentos solicitados por essa Comissão.
N. 2.467 - Ao Sr. diretor do Departamento Nacional de Portos
e Navegação - Comunicando que o Tribunal, em sessão de 14 deste,
recusou registro ao pagamento de 1:9521500 ao engenheiro da classe
J. Raimundo Cláudio Correia Leitão, de transporte, quando removido
da Fiscalização dos Portos de Santa Catarina para o Porto do Rio
Grande do Sul, tendo em vista o art. 32, n. VII, do decreto-lei n. 426,
•
do 12 de maio último.
N. 2.468 - Ao mesmo - Idem. idem, de 3961, ao engenheiro da
classe I, Eugênio Campagnac da Silveira, de despesas de transport,i,
quando removido da Fiscalização dos Portos de Santa Catarina para
o dos Portos do Ceará, idem. idem.
N. 2.469 - Ao Sr. delegado fiscal no Estado da Paraiba - Cobunicando que o Tribunal, em sessão de 14 deste, deixou de tomar
conhecimento do processo relativo à minuta de contrato para arrecadação de imposto de consumo e energia elétrica, pela municipalidade de Antenor Navarro, visto nada haver a deliberar.
N. 2.470 - Ao Sr. delegado fiscal no Estado do Espirito San o
- Idem, idem relativo ao aforamento de um terreno de marinha situado à rua Jerónimo Monteiro, requerido por José Neffa & Irmão,
idem. idem.
N. 2.471 - Ao Sr. diretor de Contabilidade do Ministério da
Agricultuia - Devolvendo, por ter sido comprovado, o processo cle
adiantamento de 20:121$ ao escriturário da Diretoria do Ensino Agricola. Arquibaldo Smith.
N. 2.472 - Ao Sr. delegado fiscal no Estado do Pará - Devolvendo, por lei-em sido comprovados, os processos de adiantamentos
seguintes: 400$ no agente fiscal Pedro José da Costa Barroso; rã.;
19:2828800 ao médico sanitarista da classe K, da Delegacia Federal
de Saude, Dr. Jacinto Cardoso Machado; 800 ao agente fiscal João
Luiz de Moura Soares; 7731 ao chefe de Portaria Raimundo da Silva
Castelo; 43:3503 ao médico sanitarista da classe K, da Delegacia Federal de Saude, Dr. Jacinto Cardoso Machado: 478$300 ao médico sanitarista da classe K, da Delegacia Federal de Sande, Dr. Henrique
de °lixeira . Borges da Rocha; 600$ ao agente fiscal Julião Auzier
Bentos; 2101 ao chefe de Portaria da Alfândega de Balem Marro e.
Raimundo de Albuquerque; 18:3338400 ao médico sanitarista da classe K. De. Jacinto Cardoso Machado.
. ,
N. 2.473 - Ao Sr. delegado fiscal no Estado do Rio de Janeiro
Devolvando, por ter sido comprovado, o process de adiantament
de 550:000$ no secretário da E. de F. Maricá, Osvaldo Dias Moreira.•N. 2.474 - Ao Sr. delegado fiscal no Estado do Pará - Idem,'
idem, de 280:6188 ao tesoureiro da E. de F. de Bragança, Guilherme'
Gonçalves Sampaio.
N. 2.475 - Ao mesmo - Idem. idem, de 1303:090$ ao mesmo.
I N. 2.476 - Ao Sr. presidente da Comissão Construtora do Edith:4o do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio - Solicitandi.
Jun referência ao pagamento de 29:2501600 a Enrico Guarneri & Com •
panhia, nos termos da cláusula 7.11 do contrato assinado em 23 de
junho último, para a execução, fornecimento e colocação de diversos
mármores no edifício destinado a esse ministério, informar se, na
execução dos serviços em apreço, foi observado o prazo estabelecido
na cláusula 3.5 do referido contrato.
N. 2.477 - Ao Sr. delegado fiscal no Estado de Mato Grosso Comunicando que o Tribunal, em sessão de 11 deste, resolveu glosar
a importância total do adiantamento de 1:850$ Iro chefe da Portaria.
dessa Delegacia Amâncio Pedroso de Jesus e solicitando seja o responsavel Intimado a recolher aos cofres públicos, no prazo de 30 dias,
a importância glosada.
N. 2.478 - Ao Sr. delegado fiscal no Estado da Baia - Devolvendo, por ter sido comprovado, o processo de adiantamento de réis
33:3331400 I engenheiro da classe I, da Inspetoria Federal de Obras contra as Secas, Casar Moreira Sérgio.
N. 2.479 - Ao Sr. delegado fiscal no Estado de São Paulo Solicitando, em referência ao adiantamento de 1:000$ ao arquivista
da classe "G" dessa repartição, Mareilio Aranha, providências para
que a atestação nos documentos seja feita de acordo com as normas
regulamentares e visada a conta correnje pela autoridade competente.
N. 2.180 - Ao Sr. delegado fiscal no Estado do Espirito Santo
- Devolvendo, por terem sido comprovados, os processos de adiantamentos reguintes; 100$ ao servente C, do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio - 12.a Inspetoria Regional. Saturnino Guedes;.
200$ ao cla zeificador de café, classe I, Luiz Melchior Carneiro de Mendonça.
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N. 2.481 - AO delegado fiscal no Estado de Alagoas - DevolNrendo, por ter sido comprovado, o processo de adiantamento de
8:4008000 ao almoxarife da classe G, do Aprendizado Agrícola de
Alagoas, Afonso Domingos de Aguiar.
N. 2.482 - Ao delegado fiscal no Estado do Rio Grande do
Norte - Idem, idem, de 1:250100 ao engenheiro chefe da Fiscalização
da Estrada de Ferro Mossoró, Pedro Ciarlini.
N. 2.483 - Ao delegado fiscal no Estado do Ceará - Idem, idem,
de 1:0661100 ao datilógrafo da classe F, do Campo de Sementes tk
Cana de Açucar do Cariri, em Barbalha, José Monteiro de Lima.
N. 2.484 - Ao diretor da Diretoria de Fundos do Exército Idem, idem, de 1001000 ao tenente coronel Samuel Carvalho de Oliveira.
N. 2.485 - Ao delegado fiscal no Estado do Pará - Solicitando, em referência ao adiantamento de 3001000 ao 1° químico do Laboratório de Análise, junto à Alfândega dêsse Estado. Dr. Aristides
Calmont de Andrade, seja revalidado o selo do documento de fls. 3
do processo.
N. 2.486 - Ao delegado fiscal no Estado de São Paulo - Idem,
idem, de 1:0001000 ao inspetor de Coletoria, de 1' zona, Milton Fontanela, seja autenticado o balancete de fls. 14 do processo.
N. 2.487 - Ao delegado fiscal no Estado de São Paulo - Devolvendo, por terem sido comprovados, os processos de adiantamentos seguintes:
20:3008000 ao funcionário da Delegacia Federal de Saúde da 6'
Região, Aristides de Araújo Roso;
3:7501000 ao chefe de portaria da classe "H", Pedro Tácio de
Sousa e Silva;
11:0001000 ao escriturário da classe "O", dessa Delegacia, José
de Paula Abreu;
6:3601000 ao arquivista da Recebedoria Federal dessa Capital.
Manuel Pedro da Silva.
N. 2.488 - Ao mesmo - Idem, idem. a saber:
500$000 ao prático rural da classe "G" do Serviço de Inspeção
dos Produtos de Origem Animal, nèsse Estado, Henrique da Costa
Garvalho:
2:0008000 ao classificador cie algodão da classe "H" dessa Capital, Benedito Santos de Moras;
2008000 ao prático rural da classe "E" com exercício oa Inspetoria Regional desse Estado, Zarath Machado Glass;
2:0008000 ao agrônomo cafeicultor do Serviço Técnico do Café,
nessa Capital, Eduardo Virmond SvPlicY;
2:5008000 ao classificador do Café, classe "J" João Martins Bonilha.
6008000 ao escriturário da classe "G" com funções na Inspetoria
Regional dessa Capitai, Rodrigo José da Rocha;
80:000$oo ao classificador de Café, da classe NI" do Serviço
Técnico do Café, nessa Capital, Odilio Pinheiro Lobo;
60:00080000 ao escriturário da classe "G" da E. de F. Noroeste
do Brasil. Carlos Teixeira Gomes;
40:000000 ao escriturário da classe Ni" da E. de F. Noroeste
do Brasil, Manuel Teodoro de Freitas;
2:1008000 ao agrônomo do D. N. P. V. da classe "H" Sadf
maguera Santos:
10:000000 ao classificador de algodão da Comissão de Classificação do Serviço de Plantas Texteis. dessa Capital, António Alves.
N. 2.189 - Ao delegado fiscal no Estado de Minas Gerais -.
lde'ni, i(1em, a .sáber:
-298:6508300 ho

tesoureiro da Escola Nacional de Minas e Meta.
:urgia, em 'Ouro Preto, Diogo I3ora.es de Magalhães;
1:0008000 ao inspetor de Coletorias Antônioi Je Paula Barbosa
-cle Oliveira.
97:3388100 ao tesoureiro de Escola de Minas e Metalurgia de
Ouro Preto, Diogo Borges de Magalhães.
• IN. 2.490 - Ao delegado fiscal no Estado de São Paulo Solicitando,.em referência ao adiantainento de 6:000 R000 ao oficial administrativo da classe - I" (iestt repartição, Tancredo Gomes, seja ingl.
razada detalhadamente a conta corrente e ainda que sejam satis.
feitas as seguintes exigências.:
a) sojam regularizados os documentos de fls. 7 e 15, cujo pagamento não consta liaja sido efetuado pelo responsava!: 1)) seja explicada quais natureza dos serviços a que se referem os documento,
de fls. 10, 12 . a 14, 16, 18 a 20, 22 e 25 do processo:
c) sejam .prestados esclarecimentos sobre os documentos de fls.
2,4, atinente ao ordenado de ascensorista, em junho *último.
N. 2.491 - Ao delegado fiscal no Estado do Ceará - Devolvendo, por ter sido comprovado, o processo de adiantamento de
1:4001000 à enfermeira da classe "F" do Ministério da Educação •
Saúde, Anita Dourado Teixeira.
N. 2.492 - Ao delegado fiscal no Estado do Amazonas - Idem
idem, de 5001000 ao oficial de justiça-correio do Tribunal de Apelação do Acre, Porfirio Moreira Boaventura.
N. 2.493 - Ao delegado fiscal do Estado de Santa Catarina Idem, idem, de 4:0001000 ao almoxarife da classe "E" do Liceu In.
dustrial desse Estado, Bertino Gregório Pereira.
N. 2.494 - Ao delegado fiseál no Estado do Rio Grande do Flui
- Idem, idem, de 1:200100 ao °natal administrativo da classe
do Imposto de Renda, Armando Flores Saldanha.
N. 2.495 Ao delegado fiscal nó 'Estado do Espírito Santo Idem, idem, de 3:3001000 ao almoxarife da Escola de Aprendizes Ar.
titicas nesse Estado, Luiz Miranda de Barcelos.
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Dia 20
Il. 2.496 - Ao diretor de Contabilidade do Ministério da Agricultura - Comunicando o registro do crédito suplementar de réis
500:000$000, aberto pelo decreto-lei n. 717, de 20 de setembro procimo findo, dos quais 150:000$000 deverão ser distrib lidos à Delegacia Fiscal do Tesouro no Pará e o restante ficará à disposição da
Comissão Central de Compras, bem como o da distrileição de réis
150:000$000 à Delegacia Fiscal em São Paulo, ficando o restante "em
ser" à disposição da citada Comissão.
N. 2.497 - Ao contador geral da Contadoria Central da República - Fazendo a mesma comunicação.
N. 2.498 - Ao diretor do Serviço do Pessoal do Ministério da
Fazenda - Acusando o recebimento do ofício n. 206, de 10 do corrente mês, sobre providências para higienização e conforto do pessoal do Tribunal e comunicando que as despendências do mesmo podem ser visitadas sempre que for necessário para o fim referido, visto
serem deficientissimas as acomodações do pessoal e as instalações
dos serviços nas dependências do edifício em que funciona o Tribunal.
N. 2.499 - Ao diretor de Contabilidade do Ministério da Agricultura - Devolvendo a 2a via de empenho n. 331, na importância
de 320$. em nome de B. Saraiva & Comp.
N. 2.500 - Ao delegado fiscal do Tesouro no Estado de Minas
Gerais - Comunicando que o Tribunal, em sessão de II deste, resolveu deixar de autorizar a baixa da fiança prestada por Messias Matos, no togar de agente do correio de São José de Canastrão, por não
ter sido a mesma submetida à sua apreciação.
N. 2.501 - Ao diretor do Serviço do Pessoal do Ministério da
Fazenda - Transmitindo o "Boletim de Frequencia" do pessoal do
Tribunal, relativo ao mês de outubro corrente.
N. 2.502 - Ao contador Geral da Contadoria Central da República - Comunicando o registro do crédito suplementar de 700:000$
aberto pelo decreto-lei n. 759, de 3 deste mês, à conta da verba 1
Pessoal, IV - Gratificações e Auxílios, sub-consignação n. 29, - OS,
do vigente orçamento do Ministério da Fazenda, ficando o mesmo "em
ser" no Tribunal.
N. 2.503 - Ao mesmo - Comunicando o registro do crédito especial de 750:000$000, aberto ao Ministério da Fazenda, pelo decretolei n. 747, de 29 de setembro próximo findo, para despesas de instalação e custeio do Conselho Nacional de Petrólio, no corrente exercício.
N. 2.504 - Ao mesmo - Td Pm. idem. de 75:0 nIO000, aberto ao
Ministério da Fazenda pelo decreto-lei n. 771. de (l 'leste, para despesas com a mudança do Conselho Federal do Comércio Exterior e
sua instalação em nova séde.
N. 2.505 - Ao presidente da Comissão Central de Compras Comuii - eando o registro do contrato n. 222, de 11 de agosto último
para iarnecirnento #le dragline, etc., ao Departamento Nacional de
Portos e Navegação, peia firma Herm Stoltz & Comp.
N. 2.506 Ao mesmo - Idem, idem, n. 226, de 17 de agosto último, celebrado com Hime & Comp., para fornecimento de aço comum ao earhOno à E. de F. Central do Brasil.
N. 2.507 - Ao mesmo - Idem, idem, n. 284, de 5 do corrente
celebrado com a firma Fonseca, Almeida tit Comp., idem, idem, idem
N. 2.508 - Ao diretor geral da Fazenda Nacional - Comunicando, em referência ao termo de aforamento assinado no dia 1 de
agosto Úl 1 imo, na Procuradoria Geral da Fazenda Pública, pela Companhia Carris, Luz e Foro do Rio de Janeiro, de terreno nacional situado no Bananal, 20 Distrito do município de ILaguaf, Estado do Rio
de Janeiro, nue o Tribunal, em sessão de 18 deste, recusou registro
ao mesmo pelos seguintes fundamentos:
a) porque foi excedido de muito o prazo concedido para a satisfação da diligência çle que tratou o ofício desta Secretaria número 2.094, de 3 de outubro atual;
b) porque o documento de fls. 9 não satisfez os fins visados pelo
Urt. 33 do decreto n. 20.291, de 12 de agosto de 1931, de vez que a
leontratante apenas assinou um termo de responsabilidade pelo qual
Sse obrigava "dentro em sete anos", a cumprir as exigências do citado
•fecreto-lei, o que não foi feito.
• N. 2.509 - Ao mesmo - Solicitando, em referência ao aforaniento à Companhia União Sociedade Anónima, de terrenos acrescidos aos acrescidos de marinha onde está construido o prédio n. 72,
da praia de São Cristovão, nesta capital, seja feita a retificação ordenada no item a, da decisão proferida a fls. 101 do mesmo processo, visto a retificação do termo lavrado só poder ser levada a
efeito mediante a lavratura de um aditivo e não mediante simples
publicação no "Diário Oficial" do oficio em que se pede essa retificação.
N. 2. r; 10 - Ao presidente da Comissão Central de Compras Comunicando o registro do contrato n. 2117, de 18 de agosto último.
celebrado COM o firma Minnich & Comp. Ltda., para fornecimento
de papel para o confecção de valores, t Casa da Moeda.
N. 2.511 - Ao mesmo - Solicitendo, em referência ao contrato
ri. 283L de 5 do corrente, celebrado com Indústrias Químicas Brasileiras Duperial" S. A. para fornecimento de níquel eletrolítico
Casa da Moeda, seja junta uma autorização da contratante dando poderes aos signatários do contrato e visadas as folhas do respectivo
termo.
N. 2.512 - Ao mesmo - Comunicando, que e Tribunal, em seselo de 18 deste mês, recusou registro ao contrato ri. 282, de 4 anterior, celebrado com Minnieh & Comp. Ltda., para fornecimento de
papel branco gomado para confecção de valores à Casa da Moeda, parque a proposta aceita excede a 30 %• sobre os preços :orrentes.
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N. 2.513 - Ao diretor geral do Departamento de Adminiairação
Geral do Ministério da Educação e Saúde - Comunicando que o Tribunal, em sessão de 18 deste, recusou registro ao pagamento de réli
3:4108000 ao estatístico "J" Alvaro Alves de Sá e outros, funcionários do Serviço do Pessoal do
' mesmo Ministério, por compreender
período anterior à data do empenho.
N. 2.514 - Ao delegado fiscal no Estado do Amazonas - Devolvendo o processo referente à certidão de divida da União, julgada
insolvável pelo Sr. Dr. juiz federal do Território do Acre e de que
é executado João Cavalcante da Costa, pela importância de 240$000,
para os fins a que se refere o art. 149, do Regulamento Geral de Contabilidade Pública.
N. 2.515 - Ao delegado fiscal no Estado de Minas Gerais Comunicando que o Tribunal, em sessão de II deste, deixou de autorizar a baixa da fiança requerida por Aucebfades Weterson Nogueira
da Gama, ex-coletor federal de Aimorés, porque não lhe foi ainda
enviado o processo de tomada de contas dos exercícios de 1923 a
1924.
N. 2.516. - Ao diretor do Serviço do Pessoal do Ministério da
Fazenda.- Comunicando o desligamento dos seguintes funcionários
do Tribunal: Eurico Franco Ribeiro, Horácio da Cunha Teles e José
Guimarães, respectivamente, oficiais administrativos das classes K,
J e I, por terem sido aposentados.
N. 2.517. - Ao diretor da l a Diretoria do Tribunal.- Comuta-,
cando o desligamento do oficial administrativo da classe I, José Guimarães, por motivo de aposentadoria.
N. 2.518. - Ao encarregado do Protocolo do Tribunal.- Idem,
Idem, do oficial administrativo da classe J, Horácio da Cunha Teles,
idem, idem.
N. 2.519. - Ao contador geral da Contadoria Central da República.- Comunicando o registro do crédito de 3.000:0008000, aberto
ao Ministério da Viação pelo decreto-lei n. 731, de 22 de setembro
último, suplementar às sub-consignações na. 4130, Verba 2 e 12, Verba 5 do Anexo 8 da vigente lei orçamentária.
N. 2.520. - Ao diretor geral do Departamento de Administração
Geral do Ministério da Educação e Saúde.- Solicitando, em referência aos contratos celebrados entre o Serviço de Obras e a Construtora
Brandão Sociedade Anónima, para execução de serviços diversos na
Colónia Julian() Moreira e Nucleo Rodrigues Caldas, em Jacarépaguá,
Distrito Federal, seja sanada a omissão que se nota com a faita da
assinatura, pelo diretor gerente da referida Sociedade Anónima nos
dois contratos, visto tal formalidade ser essencial, conforme § 1° do
art. 684, do Regulamento n. 737, de 25 de novembro de 1850.
N. 2.521. - Ao diretor da Diretoria da Tomada de Contas da
Tribunal.- Comunicando o desligamento do oficial administrativo
da classe K, Eurico Franco Ribeiro, que tem exercício na mesma dlreteria, por ter sido aposentado.
N. 2.522. - Ao Presidente da Comissão Central de Compras,.
Solicitando, em referência ao pagamento de 1:3368800 a Alberto de
Araujo & Cia., de fornecimentos em proveito do Ministério da Viação,
seja retificada a classificação das respectivas faturas, de vez que o
crédito aberto pelo decreto-lei n. 573, de 28 de julho último, se
fere ao Ministério da Fazenda.
N. 2.523. - Ao diretor geral do Departamento de Contabilidade
do Ministério da Educação e Saúde.- Solicitando, em referência à
distribuição do crédito de 18:4808000 à Delegacia Fiscal do Tesouro
Nacional no Estado do Rio Grande do Sul, para pagamento da diferença de vencimentos aos funcionários da Faculdade de Medicina na
Capital daquele Estado, informar se o pedido de que se trata não é
duplicata de idêntico expediente solicitado pelo ofício n. 2.615, de
2 de setembro último, cujo registro foi ordenado em sessão de 23 do
mesmo mês.
. N. 2.524. - Ao diretor da Despesa Pública.- Comunicando que
o Tribunal, em sessão de 18 deste, recusou registro ao pagamento de
1:9128000 ao telegrafista de 4 classe dos Correios e Telégrafos, Hia
larião Pacheco de Melo, de gratificação adicional no período de Jaa
noivo de 1931 a dezembro de 1935, de vez que a importância classificada é maior que a devida, por ter sido incluido o ano de 1931, que
Incorreu em prescrição. N. 2.525. Ao diretor da Despesa Pública.- Idem, idem, de
828200 à Estrada de Ferro Maricá, de passa gem fornecidas ao Ministério da Fazenda, em 1936, de vez que as repartições públicas não
podem ser credoras umas das outras, por dívidas de exercícios fiados..
N. 2.526. - Ao mesmo.- Idem, idem, de 4:5118800 ao suo-ofi.
Mal reformado da Armada, Gelmirez Patrocínio Ferreira de Meio, de
gratificações no período de 22 de agosto de 1930 a 31 de dezembro de
1931, de vez que está prescrito o período anterior a janeiro de 1932.
•N. 2.527. - Ao diretor do Serviço do Pessoal do Ministér'.o da
Fazenda.- Idem, idem, de 7008000 ao arquivista da classe "R" Aristoteles Colombo Drumond e outro., funcionários da Caixa de .il
mortia
cação, de gratificação por serviços extraordinários, no mês de agosto
último, com a mudança e organização do Arquivo da referida repartia
cão, por abranger período anterior à data do respectivo empenho.
N. 2.528. - Ao diretor do Serviço do Património Histórico e Ar-e
Ustleo Nacional.- Idem, idem, de 2008200 à Companhia de Navega.,
ção Lloyd Brasileiro,, de passagem concedida ao Dr. Paulo Barreto,
assistente técnico desse Serviço, à conta da verba 2 - Material, coa,
signação III - Diversas despesas, sub-consignarão 20 - Estivas, etc.,
07), do vigente orçamento do Ministério da Educação e Saúde, visto
haver divergência de classificação entre a requisição e o respectivo
empenho.
N. 2.529. - Ao diretor de Contabilidade do Ministério da Educa.;
eão e Saúde.- Idem, idem, ao adiantamento dg 18:00009G 4 escrin
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turária do Quadro I do mesmo Ministério, Maria Aparecida Fernandes,
Øe vez que já se acha encerrado o período legal de sua aplicação.
N. 2.530. — Ao delegado do Tribunal de Contas no Departamento dos Correios e Telégrafos.— Comunicando que o Tribunal, em
sessão de 18 deste, resolveu relevar a multa de 1:3901000 ao ajudante
; do porteiro da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos do Dist trilo Federal, que lhe fóra imposta por não ter prestado contas lo adi-.
antamento de 5:000000, recebido em 3 de março de 1936, recomendando ao mesmo Departamento a fiel observância do art. 71 do Cáligo de Contabilidade Pública.
I N. 2.531. — Ao diretor do Departamento dos Correios e Telégrafos .— Solicitando, em referência ao requerimento em que Agostinho Martins de Oliveira Dias, ajudante de porteiro da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos do Distrito Federal, pedindo relevacão da multa de 1:3901000 que lhe fóra imposta pela Delegação do
Tribunal, por não ter prestado contas do adiantamento de 5:0001000,
recebido em 3 de março de 1936, seja fielmente observado o art. 71
do Código de Contabilidade Pública.
N. 2.532. — Ao diretor da Despesa Pública.— Comunicando, em
referência ao oficio dessa Diretoria n. 204, de 8 de outubro corrente,
'sobre o pedido da Biblioteca Nacional, constante do oficio da COMISsão Central de Compras relativo ao destaque de 60:0001000 da verba
2' — Material — Consignação 1 — Material permanente — sub-consignação I — Livros, Documentos, etc. — Biblioteca Nacional, que o
referido oficio não deu entrada no Tribunal.
N. 2.533 — Ao mesmo — Remetendo os documentos comprobatórios da aplicação dada ao adiantamento de 2:500000, ao encarregado da Bibliotéca do Tribunal, oficial administrativo da classe "J", bacharel Epitácio Monteiro Pessoa.
N. 2.534 — Ao diretor geral da Fazenda Nacional — Solicitando
em referência ao processo de tomada de contas de Ruben Cintra da
Gama e Silva, IP tenente, intendente naval servindo no N. A. José
Bonifácio no período de 1 do janeiro a 31 de dezembro de 1933, em
que foi apurado o débito de 63:1051100, de faltas de material, rechaido a 54:168$200 em virtude da diligência feita em 8 de fevereiro deste ano, seja o responsável intimado a recolher aos cofres
públicos o alcance apurado na referida importância, devendo o coohecimento original do recolhimento ser remetido ao Tribunal.
N. 2.535 — Ao Delegado Fiscal no Estado de Pernambuco —
Comunicando que o Tribunal: em sessão de 11 deste, autorizou a
baixa da fiança de 7:0001000, prestada por Virgílio Felinto de Medeiros, ex-administrador das Capatazias da Alfandega de Recife, no
periodo de 31 de outubro de 1916 a 24 de setembro de 1.928, para
garantia de sua responsabilidade no dito cargo.
N. 2.536 — Ao delegado fiscal no Estado de Sergipe. — CoMunicando, em referência a fiança de 700000, prestada por Teofilo Menezes Barreto, ex-coletor das rendas federais em Siriri. no
período de 12 de maio de 1911 a 13 de fevereiro de 1918, que o
!Tribunal, em sessão de ti deste, resolveu, que a baixa da mesma
independe de autorização do Tribunal, visto que não foi por ele
aprovada.
N. 2.537 — Ao Sr. presidente da Comissão Central de Compras.
4.— Solicitando, em referência , ao pagamento de 17:7221300 à Cia.
Instaladora Casa Berta Ltda. e outros, de fornecimentos ao Hospital São Francisco de Assis, neste ano, esclarecimento sobre o motivo da preferência dada à marca do fogão "Berta", a que se refere
a fatura daquela firma .
N. 2.538 — Ao Sr. diretor presidente do Lloyd Brasileiro. —
Solicitando uma passagem em ta classe, entre o porto desta Capital
'e o de São Salvador de ida e volta, destinada ao oficial administrativo da classe "J", do Tribunal, João Nesi Filho.
. N. 2.539 — Ao Sr. diretor geral do Departamento de Administracão Geral do Ministério da Educação e Saude. — Solicitando,
em referência à distribuição ao Tesouro da quantia de 1:320000 solicitada pelo mesmo Departamento para pagamento de diferença de
;vencimentos a marinheiros da Secção Marítima do Serviço de Transportes, informaebes sobre o motivo por que a demonstração se re(ere à diferença de vencimentos em um mês, quando ofício que faz
alude ao corrente ano.
i kt
. solicitação
N. 2.540 — Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal do Ministério
'id a Fazenda. — Solicitando, em referência ao pagamento de réis
23:9151000 ao diretor da Casa da Moeda, Josué Saram da Mota e
'outros funcionários de gratificações por serviços extraordinários pela
prorrogação de expediente em julho último, os esclarecimentos seguintes:
a) por quantas horas diárias foi determinada a prorrogação;
b) por que motivo na folha, que é referente ao mês de julho,
funcionários que figuram com o número de diárias superior aos
r
alias do mês.
N. 2.541 — Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal do Ministério
•
ilo Trabalho, Indústria e Comércio. — Solicitando, em referência ao
•pagamento de 1201000 ao servente E, Sebastião Moreira Miguel e
outro, de diárias como correio do Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização, no mês de setembro p. findo, providenciar no sentido de constar si foi obedecido o disposto no n. 8 da
Circular n. 7, de 16 de agosto último, da Secretaria da Presidência
da República, uma vez que se trata de uma vantagem além dos venpimentos.
N. 2.542 — Ao chefe dns Serviços Auxiliares do Departamento
•
!Administrativo do Serviço Público. Solicitando, em referência ao pagamento de 500$000 ao Dr. Mário de Brito, diretor da Divisão de
faeleotio e Aperfeiçoamento, le ajuda de custo para despesas de via-
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gem, no Estado de São Paulo, em serviço dos concursos a cargo do
mesmo Departamento, seja enviada sépia do ato que autorizou a
prestação do serviço.
N. 2.543 — Ao Sr. capitão dos Portos no Estado da Bata. e-.
Devolvendo oficio remetido por engano ao Tribunal.
N. 2.544 — Ao Sr. presidente da Comissão Central de Compras.
Solicitando, em referência ao contrato celebrado sob o n. 269, com a
Sociedade Acumuladores Nife do Brasil Ltda. para fornecimento de
acumuladores de chumbo com placas de grande superfície ao Departamento dos Correios e Telégrafos, esclarecimentos necessários sobre
a representação que foi feita ao Tribunal pela contratante.
Dia 22
N. 2.545 — Ao Sr. diretor da Despesa Pública. — Solicitando,
em referência ao pagamento de 2:5001000 a Atilio Pasinl e Antônio
Pozzan, de indenização das requisições feitas pelos revoluciohários no
Estado do Rio Grande do Sul, em 1923, sejam habilitados os herdeiros de António Pozzan.
N. 2.546 — Ao diretor do Museu Histórico Nacional — Solicitando, em referência ao pagamento de 701000 a Imprensa Nacional,
de uma assinatura do "Diário Oficial", para o corrente exercido.
seja cumprido o art. 32, ri. III, do decreto-lei n. 426, de 12 de maio
último.
N. 2.547 — Ao reitor da Universidade do Brasil. — Solicitando,
em referência ao pagamento de 3:1701000 ao Dr. Júlio Afrânio
Peixoto, diretor da Faculdade Nacional de Medicina e outros, do gratificação nbenada no mês de junho último, a remessa da folha a que
se refere o ofício da Reitoria, sobre o dito pagamento.
N. 2.548 — Ao Sr. diretor da Deeoesa Pública — Comunicais
que o Tribunal em sessão de 18 deste, resolveu manter a sua anterior decisão relativa à concessão da pensão especial de 2:3331300 a
D. Santuza Gomes Ribeiro, viuvo do tenente coronel do Exército
Anibal Gemes Ribeiro, por subsistirem os seus fundamentos.
N. 2.549 — Ao Sr. diretor do Hospital D. Pedro II — Solicitando, em referencia ao pagamento das importâncias de 5571500.
5051000, 4241400 e 5061300 a Companhia de Carris, Luz e Força do
Rio de Janeiro, Limitada, de consumo de força motriz, no mesmo
Hospital, nps meses de janeiro a abril do corrente ano, esclarecimentos quanto h divergência dos números dos empenhos indicados
nas faturas e no 'oficio dessa Diretoria, n. 517, de In deste.
N. 2.550 — Ao diretor do Colégio Pedro II (Externato) — Solicitando, em referência ao u.S.ntamento de 7:900$ ao escriturário
da classe "G", Otávio Meseaas, seja feita a discriminação da despesa no oficio requisitado respetivo.
N. 2.551 — Ao diretor do Hospital D. Pedro H — Solicitando,
em referência ao pagamento das bnportannias de 1:0541200, 5261900,
7401900 e 7811500 à Société knonyme du Gaz do Rio de Janeiro, de
consumo de luz elétrica no mesmo hospital, nos meses de janeiro a
abril do corrente ano, sejam prestados os necessários esclarecimentos quanto à divergência que se verifica nos números dos empenhos
indicados nas faturas.
N. 2.552 — Ao diretor da Faculdade de Medicina da Universidade alo Brasil — Solicitando, em referência ao pagamento de reis
37:3871700 do que trata a verba I, Pessoal II, Pessoal extranumerá-'
rio, sub-consignação n. 9, do orçamento vigente, seja indicada a repartição pagadora, conforme o art. 32, n. BI, do decreto-lei n. 426,
de 12 de maio último.
N. 2.553 — Ao diretor de Contabilidade do Ministério da Viação e Obras Públicas — Solicitando, em referência ao pagamento do
6001000-ao "Lux-Jornal", de assinatura de recortes de jornais, pelo
Departamento Nacional de Portos e Navegação, no 1' semestre dêste
ano, a remessa da 2a via do empenho n. 49, a que se refere o oficio
do mesmo departamento.
N, 2.554 — Ao diretor da Despesa Pública — Solicitando, em
referência ao pagamento de 2:100$ a Cipniano José Soares, de indenização das requisições feitas pelos revolucionários no Estado do Rio
Grande do Sul em 1923, seja selado o documento de fls. 21, do proeaSSO.
N. 2.555 — Ao mesmo — Comunicando que na escrituração do
Tribunal foi procedido ao destaque de '6:000$ à conta da sub-cons,
signaçâ'o 3 — Livros, documentos, etc., consignação n. I — Permanente, 31 — Serviço de Assistência a Psicopatas do Distrito Fe,
deral, que ficou à disposição da mesma Diretoria.
N. 2.556 — Ao mesmo — Solicitando, em referência ao paga-.1
mento de 103$700 à Société Anonyme du Gaz do Rio de Janeiro, dei
fornecimento de luz elétrica à Recebedoria do Distrito Federal, no
mês de maio do corrente ano, seja esclarecido o fato de Já haver eido
processado pelo Tribunal o pagamento de 76$000 referente ao forneeimento de luz no referido mês de maio, tal como foi indicado na
fatura de fls. 2.
N. 2.557 — Ao mesmo — Comunicando, em referência ao pagamento de 361700 á SocieI knenyme du Gaz do Rio de Janeiro. de,
consumo de luz elétrica da Diretoria do Domínio da União, Almoxarifado, no mês de julho último, que o Tribunal, em 18 Mete, recusou registro à despesa, por ter sido ordenada em importancia superior à devida.
N. 2.5!Se — Ao presidente da Comissão Central de Compras —
Solicitando, em referência ao adiantamento de 2:0001 ao professor
do Quadro I, Padrão ".1", do Ministério da Educação e Smade, servindo no instituto Nacional de Surdos-Mudos, Raul Borges Carneiro,
que a mesma Comissão se pronuncie sobre o cancelamento da roiaride importando na escrituração da mesma.
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N. 2.559 - Ao coronel diretor de Fundos do Exército - SoliN. 2.576 Ao mesmo - Comunicando que o Tribunal, em
ui:Liado, em referência à concessão da pensão especial de 1 :666$700 sessão de 21 de outubro atual, recusou registro ao pagamento de
D. Irma Alves 'Damon, na qualidade de viúva do major do Exér-

HL°, Ariosto de Almeida Daernon, informar se a promoção do ofi-

138:2128000 a A. Barros & Comp. Ltda. e outros, por conta da verba
2 - Material - II - Consumo, 8 - Matérias primas, etc. - 05 =Estrada de Ferro Central do Brasil do vigente orçamento do Ministério da Viação e Obras Públicas, de fornecimentos à mesma Estrada, por impropriedade de classificação.
N. 2.577 - Ao diretor de Contabilidade do Ministério da Agricultura - Comunicando, em referência ao ofício dessa Diretoria número 1.499, de 2 de abril último, solicitando a anulação de reis
14:7008000 nos créditos da verba 1 - Pessoal - I - Pessoal titulado, sub-consignação 1 - quadro único, do vigente orçamento do
mesmo Ministério, que o Tribunal nada tem a deliberar, visto que
o saldo foi distribuido ao Tesouro.
N. 2.578 - Ao diretor da Despesa Pública - Comunicando que
o Tribunal, em sessão de 21 deste, recusou registro à concessão de
aposentadoria a Francisco Ardez Ruiz, no lugar de trabalhador, padrão C, quadro I, do Ministério da Educação e Saude, com a despesa
de 1:2923000, por ter sido a mesma classificada em importância inferior à devida.
N. 2.579 - Ao contador geral da Contadoria Central da República - Comunicando o registro dos decretos ns. 3.122 e 3.123, do
dia 4 deste, concedendo auxílios nas importâncias totais de réis
2.243:0008000 e 1.023:000$000 a instituições 'em diversos Estados.
N. 2.580 - Ao diretor do Departamento de Administração Geral
do Ministério da Educação e Saude - Fazendo a mesma comunicação.
Dia 23

siai de quem se trata se deu normalmente ou se em consequência dó
desastre de que veiu a falecer.
N. 2.560 - Ao diretor, do Serviço do Pessoal do Ministério dá
Fazenda - Devolvendo o processo originado do memorial em que
D. Julieta de Quadros Sousa pede providências sobre o levantamento
h fiança prestada pelo seu falecido espõso, Joaquim Inácio de Sousa,
para garantia da gestão no cargo de escrivão da Coletoria das Rendas
Federais em União da Vitória, no Estado da Paraíba, beeh como a
informação e parecer de fls. 6 a 8, que esclarecem o assunto.
N. 2.561 - Ao diretor de Contabilidade do Ministério da Educação e Saúde - Solicitando, em referência ao adiantamento de réis
300:0003 ao diretor do Serviço de Publicidade, Dr. Celso Otávio do
Prado Kelly, sejam sanadas as seguintes faltas:
a) indicação da lei que autoriza o pagamento de gratificação aos
membros da Comissão do Teatro Nacional; 6) impropriedade da assinatura dos recibos de fls. 13, 23 e 34, com a duplicidade de ordenacior e credor da despesa; c) indicação da lei que autoriza a despesa; d) declaração ahrmativa de terem sido prestados os serviços
constantes dos documentos de fls. 19, 20, 22, 21, 25, 30, 33 e 37.
N. 2.562 - Ao delegado fiscal no Estado de São Paulo - Solicitando, em referência ao processo de tomada de contas do coletor
das Rendas Federais em São João da Bocaina, Antonio Michelli
Schwenck, no período de 1 de abril a 31 de dczembro de 1934, seja
completada a tomada das contas de todo o per:calo em atrazo.
N. 2.563 - Ao diretor do Serviço do Pessoal do Ministério do
N. 2.581 - Ao presidente da Comissão Central de Compras Trabalho, Indústria e Comércio - Solicitando, em referência ao pa- Solicitando, em referência ao contrato celebrado com a Imobiliária
gamento de 913600 ao chefe de Portaria H, Tibúrcio de Amorim Tei- Comercial S. A. para locação dos 11° e 12° pavimentos e da loja que
xeira, classificado no Departamento Nacional do Povoamento, de dá para a rua Erasmo Braga do edifício "Comercial-Rio", ao qual
-ratificação por serviços extraordinários prestados fora das horas de o Tribunal recusou registro em sessão de 30 de setembro último,
sxpedienie no inês de agosto último, esclarecimentos em face da cir- seja lavrado o termo de aditamento modificando a cláusula 14' de
cular n. 7, de 16 de agosto citado, da Secretaria da Presidência da modo a ser declarado que o empenho foi feito à conta do cré:dito
República, de vez que se trata de vantagens além dos vencimentos e aberto pelo decreto-lei n. 667, de 5 do mês findo, registrado pelo
não constam da folha os dias em que foram executados os serviços. Tribunal.
2.564 - Ao diretor da Despesa Pública - Solicitando. em
N. 2.582 - Ao diretor do Serviço-do Pessoal do Ministério da
.eferUcia ao pagamento de 1:9636000 á Compardaia Estrada de Fer- da Fazenda - Comunicando que o Tribunal, em sessão de 21 deste,
ro Vitória a Minas, de fornecimentos ao Ministério da Guerra, seja recusou registro ao pagamento de 3:1503000 ao escriturário G, Jorge
des idamente selado o documento de fls. 8 a 10 do processo.
de Alencar Araripe e outros, funcionários da mesma Diretoria, de
N. 2.565 - Ao diretor do Serviço do Pessoal do Ministério da gratificação abonado por serviços extraordinários fora das horas do
Fazenda - Comunicando que foram justificadas as faltas dadas pela expediente nos meses de junho a setembro últimos, por ter sido feito
reeriturária da classe I?, do Tribunal, Adelina de Saldanha, nos dias d empenho posteriormente à prestação dos serviços.
N. 2.583 - Ao presidente da Comissão Central de Compras
`.0, 24. 25 e 26 de setembro último, verificadas após á remessa do
Idem, idem, ao contrato n. 280, entre a mesma Comissão e a firma
"Boletim de Frequência".
N. 2.566 - Ao diretor da Imprensa Nacional - Solicitando, em Munnich & Comp. Ltda., para fornecimento de papel filigranado à
referacia a encomendas destinadas á Biblible,ca do Tribunal, nas Casa da Moeda, por não ter sido preferida a proposta mais vantajosa,
imoortancias de 534$60 Oe 1003000, sejam as despesas relativas ás nos termos do art. 743 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública.
mesmas levadas á conta de "Serviços Oficiais".
N. 2.581 - Ao diretor do Serviço do Pessoal do Ministério da
N. 2.567 - Ao diretor do Instituto "Osvaldo Cruz" em referência ao pagamento de 2:300$ ao biologista da elas- Educação e Saude - Comunicando o registro do contrato de 19 de
"L", Dr. Emanuel Dias, de ajuda de custo para excursões cientí- setembro próximo findo entre o Governo Federal e a Sr. Jenny
Rigler para exercer, no centtro de Cancerologia - Serviço de Assisficas. seja indicada a repartição pagadora.
N. 2.568 - Ao presidente da Comissão Central de Compras - tência Hospitalar do Distrito Federal, as funções de enfermeira-aju;solicitando esclarecimentos sobre o destaque feito no crédito da sub- dante de 3' classe. extranumerária.
N. 2.585 - Ao diretor geral da Fazenda Nacional - Idem, idem,
onsignoeão n. 16, verba 2„ Material de consumo, do vigente orçado termo de aforamento assinado por Euridice da Silva Pessoa, relamento do Ministério da Educação e Saúde.
tivo aos lotes ns. 415 e 445-A, da quadra n. 18 da Praia Vermelha,
N. 2.569 - Ao diretor da Imprensa Nacional e do "Diário
- Remetendo instruções para serem • publicadas, relativas a 'à rua Niobei, na 2' Secção da Urca, freguesia da Lagoa; nesta
preeezzsos de tomada de contas de responsáveis perante a Fazenda Capital.
N. 2.586 - Ao diretor do Serviço do Pessoal do . Ministério da
Nacional.
N. 2.570 - Ao inspetor federal das Estradas - Comunicando Educação e Saude - Idem. idem, do contrato de 19 de setembro próa designação do oficial administrativo da classe 'I do Tribunal, dou-, , ximo findo, entre o Governo Federal e a Sra. Lili Herta Karletdpara
tor Pedro de Araujo Rangel Júnior, para representar o Tribunal nos exercer no Centro de Caneerologia - Serviço de Assistência Hospitrabalhos da junta apuradora • das contas do 1° semestre do corrente tann. do Distrito Federal, as funções de enfermeira de 5' classe, extraisumerária.
ano, das linhas federais a cargo da Companhia Mogiana.
N. 2.587 - Ao contador geral da Contadoria Central da RepúN. 2.57! - Ao diretor da Segunda Diretoria do Tribunal - Coblica -- Comunicando que foi ordenada a anotação do Decreto-lei
municando a mesma designação.
N. 2.572 - Ao oficial administrativo da classe I, Dr. Pedro n. 748, de 29 de setembro próximo findo, que dispõe sobre O pagade Araujo Rangel Júnior - Comunicando sua designação para a re- mento de gratificação aos membros da Comissão de Eficiência do Minástério do Trabalho Indústria e Comércio.
ferida tomada de contas.
N. 2.573 - Ao presidente da Comissão Central de Compras N. 2.588 - Ao diretor da Estrada de Ferro Central do Brasil Solicitando esclarecimentos sobre a anulação do crédito referente aos So!icitando uma paseagenm em i classe, de ida e volta, com direito a
adiantamentos de 18:0003, 5e000$ e 4:8408000, por conta do Minis- leitos inferiores, entre esta Capital e a de S. Paulo, destinada ao ofitério da Educação e Saude.
cial administrativo da classe I, do Tribunal, Dr. Pedro de Araujo
N. 2.574 - Ao delegado do Tribunal de Contas na Estrada de Rangel Junior, designado para fazer parte da junta apuradora das
Ferro Central do Brasil - Comunicando, em referência ao pagamento contas do 1° semestre da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro,
da indenização do terreno pertencente à Companhia Predial S. A., no a reunir-se em 8 de novembro vindouro naquela capital.
valor de 128:690$, desapropriado pelo decreto n. 2.746, de 11 de
N. 2.589 - Ao diretor geral da Fazenda Nacional - ComuniJunho último, que o Tribunal resolveu, em sessão de 21 deste, dar cando que o Tribunal resolveu, em 21 do corrente, que continue em
provimento ao recurso interposto pela Diretoria da Estrada de Ferro Cigência o julgamento relativo ao termo de responsabilidade assiCentral do Brasil, 'para o fim de ordenar o registro da aludida dos- nado em 17 de setembro próximo findo, pela firma Stahlunion Liiog a, visto não se tratar de sentença judiciária.
mitada, conforme o processo n. 36.882 de 1938.
Dia 24
N. 2.590 --Ao delegado fiscal no Estado de Pernambuco N. 2.575 - Ao presidente da Comissão Central de Compras - Comunicando que o Tribunal, nada tem a deliberar sobre o contradolicitando, em referência ao pagamento de 61:4303000 ao Instituto to firmado Com a Prefeitura de João Alfredo, para a arrecadação do
imponto de consumo e energia elétrica, visto que em sessão de 14
do Açucar e do Álcool e outros, de fornecimentos feitos em proveito
do Departamento dos Correios e Telégrafos, informar si a firma deste foi recusado registro ao mesmo.
• N. 2.591 - Ao diretor da Escola Nacional de Engenharia da
:Wilson King & Comp. Ltda, é representante exclusiva da Fábra-ia
Ford, nesta Capital, e se a repartição interessada exigiu que o ma- Universidade do Brasil - Comunicando que o Tribuna), em ,:ssão
de 21 deste recusou registro ao pagamento de 1008000 ao serveate
terial fosse da referida fábrica.
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oleoso D, Otelo Nogueira, de serviços extraordinária prestados
nos Gabinetes de Hidráulica e Portos de Mar, da mesma escola no
MU de setembro próximo findo, visto importar em majoração de

gome bre:atos .

N. 2.592 — Ao diretor geral da Fazenda NaCional — Comutaibando que o Tribunal resolveu, em sessão de 21 deste, que oontinue em diligência o julgamento relativo à avaliação para o calculo
do foro sobre dois terrenos da União situados na chácara n. 4 da
Lagõe Rodrigo de Freitas, a que se prende o processo n. 84.944-36,
para aforamento a Henrique Lago.
N. 593 — Ao diretor da . Despesa Pública — Comunicando, em
refeiência á restituição de 5 "abrigaçõea ferroviárias no valor total de 5:000$000 coucionadas pela firma Pimenta de Melo & Companhia em garantia da proposta apresentada na conferência pública
real zada em it de março de 1937, para a impressão e fornecimento de 40.000 cartazes de propagauda contra a saúva que o Tribu- •
aia resolveu, em sessão de 21 de outubro corrente, manter a sua
anterior decisão, visto a caução de que se trata se achar vinculada ao contrato celebrado em 10 de junho e registrado em sessão de
27 done ano, o qual não foi ainda executado.
N. 2.594 — Ao presidente da Comissão Central de Compras —
Solicitando, para que o Tribunal poen resolver sobre o pagamento de 3728800 a Carclinale & Comp., e outros, de fornecimento feito à Procuradoria Geral do Distrito Federai, seja explieada a divergência das vias de empenho, conforme o art. 233 § 3 do Regulamento Geral de Contabilalade Pública.
N. 2.595 — Ao contador Geral da Contadoria Central da República — Comunicando o registro do crédito suplementar de reis,
4.01,0:000$000 aberto pelo Decreto-lei n. 688, de 15 de setembro
preximo findo, às sub-consignações as. 4-05 e 9-09, aedo 2' anexo, •8, do vigente orçamento do Ministério da Viação e Obras Pú-

blicas.
N. 2.596 — Ao contador Geral da Contadona Central da Re-
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N. 2.605 — Ao diretor da Despesa Pública, comunicando que

O Tribunal, em sessão de 21 deste, recusou registro ao pagamento
de 1:80011000 por exereicioe findos ao operário do Arsenal de Guerra
do Rio de Janeiro, Manuel da Anunciação Peçonha, de diferenço de
vencimentos no periodo de julho de 1933 a março de 1934, por toe
sido a ordem de pagamento expedida em importância superior a

devida.

N. 2.606 — Ao mesmo, idem, idem, de 50200 à Rede Mineira de

Viação, por exercícios findos, de transportes efetuados em proveito
do Ministério da Marinha, em 1933, idem, idem.
N. 2.607 — Ao presidente da Comissão Centrai de Compras, solicitando, em referência ao registro do contrato n, 226, celebrado com
Ilime & Comp., para fornecimento de aço comum ao carbono, destinado à Estrada de Ferro Central do Brasil, cujo registro foi ordenado
em 18 deste, o maior cuidado na organização doe editais e a observalida do que dispõe o Regulamento Geral de Contabilidade Pública.
N. 2.608 — Ao contador geral da Contadoria Central da República, comunicando o registro do crédito de 30:0001000 aberto pelo
decreto-lei n. 721, de 6 de setembro próximo findo, suplementar à
sub-consignação n. 23 — Condução e transportes — 02) Para despesas de condução e transporte — IV — Gratificações e Auxílios —
da verba 1 — Pessoal — do orçamento vi gente do Ministério da Justiça e Negócios Interiores.
N. 2.609 — Ao delegado fiscal no Estado do Rio de Janeiro,
devolvendo, por ter sido comprovado, o processo de adiantamento de
4008000 ao classificador do café do Serviço Técnico do Café, Fausto
Norfini.
N. 2.610 — Ao diretor da Diretoria do Domínio da União, idem,
idem, de 70:000S000 ao administrador de obras da mesma repartição, Arquimedes Trajalio.
N. 2.611 — Ao dclegado fiscal no Estado da Bafa, idem. idem
de 2:000$000 ao inspetor fiscal da 2' Zona, Nelson Barreto Vinhas.
N. 2.612 — Ao delegado fiscal no Estado de Minas Gerais, idem,
idem de 1503000 ao fiscal de plantas téxteis, classe E, Alencar Viana
Filho.
N. 2.613 — Ao delegado fiscal no Estado de Pernambuco, idem,
idem de 50:0003000 ao escriturário da classe G, da mesma Delegacia,
Claudeniiro Alves Dias Gomes.
N. 2.611 — Ao delegado fiscal no Estado do Pará, idem, idem de
4008000 ao agente fiscal do imposto de consumo Leobino Franco
Cavalcanti de A tbuqueique.
N. 2.615 — Ao delegado fiscal no Estado do Amazonas, idem,
idem de 39:3755'000 ao servente da classe D do Aprendizado Agrícola
de Rio Branco-Acre, Gregório Alves de Melo.
Dia 27
N. 2.617 — Ao diretor geral do Departamento de Administração

pública — Idem, idem, especial de 62:590400 para pagamento a
Arnazon Telegraph Company Limited, pelo serviço de xepediçao de
tele g ramas da extinta Justiça Eleitoral, no penedo de 1934 a 1937,
anel uive
N. 2.597 — Ao contador geral da Contadoria Centrai da República — Idem, idem, de 150:000000, aborto pelo Decreto-lei
n. 701, de 15 de setembro próximo findo, ao Ministério da Justiça
e. Negócios Interiores, como reforço às sub-consignações ns. 2 —
Máquinas, motorei, caldeiras, etc., (10) e 14 — Combustível, lubrificantes, etc. (08) da verba n. 2 do orçamento vigente:
N. 2.598 — Ao diretor do Instituto de Puericultura — Solicitando, em referência ao adiantamento de 1:000000 ao Sr. Ernidio de Carvalho e Silva, oficial administrativo (ia classe I, Quadro I
Geral do Ministério da Educação e Saúde, solicitando, em reterèncla
do Ministério da Agricultura, seja indicado no emrenho o nome dó ao
pagamento de 9:9903000 a Luiz Zani, de obras Com o aumento da
teoponsavel.
N. 2.599 — Ao chefe da d a Circunscrição de Recrutamento residência do zelador da "Casa de Rui Barbosa" em julho último, seja
esclarecida a divergência que se nota entre as datas da respectiva
Apresentando os funcionárias José de Góis Calrnon de Brito, Ibera cor.corrência.
Timóteo Peixoto, Eduardo de Medeiros Martins e João Augusto de
N.'2.619 — Ao diretor do Departamento de Aeronáutica Civil,
Figueiredo Rocha, afim de satisfazerem as exigências da mesma solicitando.
em referência ao pagamento de 1:08841700 ao engenheiro
pheita.
Adalbetto Barranjard Serra e aos meteorologistas Plauto de Almeida
Dia 26
e Otávio Albernaz, de gratificações por serviços prestados fora das
N. 2.600 — Ao diretor da Despesa Pública — Comunicando horas do expediente, Informar se foi cumprida a circular n. 38, de
que o Tribunal, em sessão de 21 de outubro atual, resolveu que 16 oe agosto último, da Secretaria da Presidência da' República.
N. 2.620 — Ao diretor da Despesa Pública, solicitando, em reindepende de sua autorização a restituição da caução de 36:00080,
em apólices do valor nominal de 1:0003090 cada uma, caucionadas ferência ao paglimento de 1:9848000 a Fontes Garcia & Comp., por
em 12 de outubro de 1933 por Hermanoe Barcelos & Comp. em fornecimento ao Posto Zootécnico de Pinheiro em 1923, seja feita no
processo a prova da concessão de poderes ao Sr.- Essu Larangeira
'
garantia da exeexteao de um ajuste firmado com a E. de F. Coapara assinar o documento de fls. 2.
tral do Bramia para transporte de açucar.
• N. 2.621 — Ao diretor do Serviço do Pessoal do Ministérie da
. N. 2.601 — Ao mesmo — Comunicando que o Tribunal, em
gama° de ti de outubro deste ano, resolveu deixar de tomar co- Faenda, Solicitando. em referência ao pagamento de 400;00 ao esnhectmento do assunto constante do oramo de -pagamento de criturárie . G, Jorge de Paiva e outros, funcionários da Caixa de Amor2:782$00 a D. Benedita Abigail Santos Reis, inventariente do os- tização, de gratificações abonadas no mês de setembro próximo finde,.
p6:10 de sua irmã Line Firmina Reis, de pensões que deixou de re- pai serviços extraordinários, os esclarecimentos a que se refere a
Weber no período de 14 de julho de 1927 a 5 de novembro de 1930, informação da 24 Diretorlit,'de fie. 5 verso, de vez•que o mós citado
na qualidade de filha do major, reformado do Exército, Manoel Si- na folha esta fora da prorrogação do expediente a que alude o pio.
meão dos Santos Reis, a cuja despesa o Tribunal reouára registro cesso.
N. 2.622 Ao diretor de Contabilidade 'do Ministério da Edil.
tal 29 de agosto último, decisão mantida em 23 de setembro prócação e Saúde, solicitando, em referência ao adiantamento de Mis
ximo findo, visto se tratar de segundo pedido de reconsideração.
administrador geral do Hospital Psiquiátrico, Elizen
N. 2.802 — Ao chefe dos Serviços Auxiliares do Departamen- 6:668$00deaoSousa,
esclarecimentos sobre a comprovação do adiantato Administrativo do Serviço Público — Comunicando que o. Tri- Linhares
de 4:000$000, registrado em 12 de dezembro de 1931, falto' ao'
bunal, em sessão de 21 deste, recusou registro ao pagamento de mento
fe e -* moo° ao guarda de 34 classe, Benjamim Ravizzini, de diárias abo- mesmo
N. • 2.624 : — Ao diretor Regional dos Correios e Telégrafos. no
nadas pelo serviço de correio no mês de setembro próximo findo, Distrito
Federal — Remetendo provisão de quitação a Frederico
por não constar do processo cópia do ato que autorizou a presta- Pomplona,
tesoureiro da Sucursal Postal-telegráfjea *de Vila Isabel.
elo do serviço, e por não ter sido nomeado no oficio requisitório, o
N. 2.825 — Ao delegado fiscal no Fitado do Amazonas — DeSuncionairio a quem competem as diárias.
volvendo o processe, referente as certidões de dividas da União jule
N. 2.603 — Ao mesmo — Idem, idem, de 2008000 ao serven- seadas insolvaveis por * sentença do Dr. juiz federal na Secção dó
te da classe D, José Esteve& Abillo e outros, de gratificação abo- Território do Acre,
que são executados, Francisco Bezerra Canada em virtude de prorrogação do expediente, no mês de teetem- zumba, José Marlene,em
Domingos Cordeiro, José Francisco da Silva. o
bio próximo findo, por não haver sido a despesa empenhada pré"lamente.
N. 2.604 — Ao delegado fiscal no Estado do Amazonas — Devolvendo o processo referente à certidão de dívida da União, julgada
tneolvável pelo Sr. Dr. juiz federal no Território do Acre e de que .6
executado Pedro Augusto Chaves, pela importincia de 148 Para e fira a
a que se refere • § 49 do art. 149 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública.

Pedro Barbosa Enes, na importância de 240$000 cada um, para oe
fins indicados no parágrafo 40 do art. 149. do Regulamento Geral

de Contabilidade Pública.

N. 2.626 — Ao mesmo — Idem, idem, em que são executada"
Felipe António Otávio, Otávio de Moura Chaves. J. &sabá. António
Augusto de Magalhães e Vaidemar Lopes Pereira, respectivamente
pelai) importâncias da 15000, 939600, 282500, 40409 e "5000,
Idem, idem.
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' N. 2.627 — Ao delegado fiscal no Estado do Ceará — Devol- do recolhimento do saldo de 54011, conforme o parágrafo único dd

vendo, por ter sido comprovado, o processo de adiantamento de
111:1002000 ao contabilista da classe "H" da 5a Divisão — Estrada
de Ferro Sobral. da Rede de Viação Cearense, Alfredo Marinho de
Andrade.
N. 2.628 — Ao delegado fiscal no Estado do Piauí — Devolvendo, por terem sido comprovados os processos de adiantamentos
seguintes:
1.5002000 -ao professor da classe "G" da Escola de Aprendizes Artífices, José da Silva Leitão;
4002000 ao agente fiscal do Imposto de Consumo, Otávio do
Castro Melo;
3:4742000 ao fiscal de Plantas Texteis do Ministério da Agricultura, Raimundo de Arruda Condim;
5002000 ao agente fiscal do Imposto de Consumo Otávio de
Castro Melo.
3:0002000 ao professor classe "G" da Escola de Aprendizes
Artífices, oJsé da Silva Leitão;
N. 2.629 — Ao delegado fiscal no Estado de São Paulo — Idem,
idem, de 27:0002000 ao guarda efetivo da classe "C" do quadro IX
do Ministério da Educação e Saude, Izidro Pinto;
200:0004000 ao escriturário cia classe "F" da Delegacia Federal
de Saude da 6a Região, Dr. Coriolano Burgos Sobrinho;
1:0004000 ao inspetor da I a zona desse Estado, Milton Fontenelle.
N. 2.630 — Ao diretor do Serviço do Pessoal do Ministério da
Fazenda — Transmitindo o decreto de nomeação do oficial administrativo da classe I, do Tribunal, Artur Pereira de Morais, que
assumiu o exercício do cargo no dia 25 deste.
N. 2.631 — Devolvendo, por terem sido comprovados os processos de adiantamentos seguintes:
8302000 ao inspetor de alunos da classe "D", do aprendizado
Agrícola deste Estado, Manuel Augusto Alves;
7504000 ao escriturário da classe "G" da 95 Inspetoria Regional do Ministério do Trabalho, Josias de Almeida.
N. 2.632 — Ao coronel diretor de Fundos do Exército — Idem,
idem, seguintes:
6:500 ao capitão, João Tavares de Melo;
20:0002000 ao major intendente de guerra, Kival da Cunha
Medeiros;
10:0002000 ao 2° tenente contador, Lino de Melo Lima.
Dia 28
N. 2.633 — Ao diretor da Faculdade Nacional de Medicina —
Comunicando quo o Tribunal, em sessão de 25 do mês atual, recusou registo ao pagamento de 2:7002000 de folhas referentes aos
meses de janeiro a setembro deste ano, de remuneração ao funcionário extranumerário da mesma Escola, servente de 5 5 classe, ArisLides Nunes do Morais, visto que a aprovação do Sr. Presidente
da República é de 17 de junho deste ano, de cuja data deveria
começar o abono.
N. 2.634 -- Ao presidente da Comissão Central de Compras
— Solicitando, em referência ao a liantamento de 4:0006000 ao escriturário do Manicômio Judiciário do Serviço de Assistência a
Psicopatas, António Alves Filho. seja feita a anulação daquela importância no crédito posto à Oisposição dessa Comissão, à conta da
verba I — Material permanente — Consignação n. 3 — Livros,
documentos, etc., Sub-consignaeão n. 31, Item, E — Manicômio Judiciário do Serviço de Assistência a Psicopatas, de que trata o
anexo n. 6 — Ministério da Educação e Saude, da lei orçamentária
do exercício vigente.
N. 2.635 — Ao diretor da Despesa Pública — Solicitando,
em referência ao pagamento de 4354600 ao diretor interino da Escola Luiz Alves, Francisco Cesar da Cunha, de diferença de vencimentos por substituições, no período de março a maio deste ano,
seja esclarecida a dúvida a que se refere o parecer da l a Diretoria
do Tribunal, do dia 24 último, fls. 8 e 8 v. do processo.
N. 2.636 — Ao diretor geral do Departamento de Administração Geral do Ministério da Educarão e Sande — Comunicando que
o Tribunal, em sessão de 25 deste. recusou registo ao pagamento
de 2294200 à Société Anonyme du Gaz de Rio do Janeiro, pelo fornecimento de luz elétrica ao Instituto Benjamin Constant, durante
o mês de julho último, por ter sido ordenada lin importância inferior à devida.
N. 2.637 — Ao contador geral da Contadoria Central da República — Comunicando o registo do crédito especial de 800:0004000
para pagamento das gratificações que competem a professores e
Instrutores dos estabelecimentos do ensino, conforme o Decreto-Lei
n. 103, de 23 de dezembro de 1937.
N. 2.638 — Ao contador geral da Contadoria Central da República — Comunicando o registo do crédito de 848:5004000, suple+
mental. a diversas sub-consignações da verba 2 — Material, do vi, gente orçamento do Ministério da Justiça e Negócios Interiores.
N. 2.639 — Ao diretor do Serviço do Pessoal do Ministério da
Fazenda — Solicitando, em referência à distribuição do crédito de
9644500 à Delegacia Fiscal do Estado de Alagoas, para pagamento
dos vencimentos do guarda-livros da classe "F", Alvaro Leite, com
exercido na Contadoria Seccional da Diretoria Regional dos Correios
e Telégrafos em Maceió, seja corrigido no despacho da mesma Diretoria, de fls. 4 do processo o nome da repartição que será habilitada com o referido crédito.
N. 2.640 — Ao diretor de Fundo? do 'Exercito — Solicitando,
bro referência ao adiantamento de 30:0002000 ao 1° tenente Manuel
Bolero da Silva, seja junto ao processo o conhecimento em original

art. 295, do Regulamento Geral de Contabilidade Pública.
N. 641 — Ao mesmo — Solicitando, em referência ao adoentamento de 5:0002 ao capitão médico Dr. Luiz de Castro Vaz Lobo
da Câmara Leal, idem, idem, de 3:9714600, idem, idem.
N. 2. ,642 — Ao diretor geral do Departamento de Administração do Ministério da Dducação e Saúde — Solicitando, em referência
aos adeantamentos de 3:0004 e 3:0004 ao assistente técnico do Serviço de Radiodifusão Lúcio de Oliveira Mesquita e ao chefe da portaria no mesmo Ministério, Nicanor Kung, cujos comprovações deixaram de ser apresentadas no prazo legal, informar se as mesmas
foram entregues a essa Repartição e em que data.
N. 2.643 — Ao diretor da Despesa Pública — Solicitando, em
referência à distribuição do crédito de 1.345:2004 à Delegacia Fiscal no Estado do Amazonas, para a manutenção da Justiça local no
Territorio do Acre, seja enviado ao Tribunal o processo iniciado pelo
Aviso n. 153, de 21 de janeiro daste ano, remetido ao Tesouro em
22 de março seguinte.
N. 2.644 — Ao diretor da Faculdade Nacional de Medicina
Comunicando que o Tribunal, em sessão de 25 dêste, recusou registro ao pagamento à conta do destaque de 135:3962300, da verba
la — Consignação V — Sub-consignação 21 — do vigente orçamento, da quantia de 36:8012600, de fólhas do curso de farinada
anexo à mesma faculdade, nos meses de janeiro a setembro últimos,
por impropriedade de classificação.
N. 2.645 — Ao diretor da Faculdade Nacional de Odontologia.
— Idem, idem, de 2:4002 ao chefe da Portaria da mesma faculdade,
Luiz Teixeira Barbosa, por não ter o funcionário de quem se trata,
comprovado ainda o que lhe foi entregue em virtude do ofício número 6.986, de 9 de novembro de 1936.
N. 2.646 — Ao presidente da Comissão Central de Compras —
Comunicando o registro do contrato celebrado no dia 23 de setembro próximo findo com Chrisbraz, Sociedade Anónima, para fornecimento de seis automóveis "Dodge" à Policia Civil do Distrito
Federal.
N. 2.647 — Ao contador geral da Contadoria Central da Re- •
pública — Devolvendo a 2a via do empenho de 150$ em proveito do.
do Lloyd Brasileiro.
N. 2.648 — Ao diretor do Instituto Osvaldo Cruz — Solicitando, em referência ao adeantamento de 9:000$ ao oficial administrativo do mesmo Instituto, Mário Pereira de Araujo e cuja comprovação deixou de ser apresentada no prazo legal, à Diretoria da Despesa Pública, informar se a mesma foi apresentada a essa repartição e em que data.
N. 2.649 — Ao reitor da Universidade do Brasil — Solicitando,
em referência ao adeantamento de 12:0002 ao diretor da Biblotéca
da mesma Universidade, Dr. Manuel Bastos Tigre, idem, idem, idem.
N. 2.650 — Ao diretor geral do Departamento de Administração Geral do Ministério da Educação e Saúde — Solicitando, em
referència aos adeantamentos de 700:0004, 353:0002, 2502 e réu,
1.1064 ao Dr. Olímpio Ramagem Soares, médico, Alberto Waddington Leal, oficial administrativo, Ernesto Alves da Rocha, escriturário da classe "G" e Luiz Leopoldo de Alcántara, chefe da Portaria
do mesmo Ministério, idem, idem, ident.
N. 2.651 — Ao diretor do Serviço do Pessoal do Ministério da
Fazer,da — Remetendo o decreto de nomeação do oficial administrativo da classe "L" do Tribunal, Alfèo Rosas Martins, que assumiu
hoje o exercício do cargo.
N. 2.652 — Ao diretor da Despesa Pública — Solicitando a devolução do proeesso iniciado pelo Aviso n. 1.278, do Ministério da
Justiça e Negócios Interiores, relativo ao crédito ao patronato agrícola Wenceslau Braz, de que trata o Aviso do mesmo Ministério
sôbre a distribuição do crédito de 124:2004 à Delegacia Fiscal no
Estado de Minas Gerais.
N. -2.653 -- Ao presidente da Comissão Central de Compras —
Solicitando, em referência à anulação da importância de 5:000000,
destacada da sub-consignação 3 — Livros, publicações e encardenaoões — Verba 2a — Material — I Material permanente, do extinto
Conselho Federal do Serviço Público Civil, transferida ao Departamento Administrativo cio Serviço Público, pelo decreto ti. 579, ar-.
Ligo 26, de 30 de julho deste ano, informar como procedeu a mesma
Comissão ao expediente de cancelamento da aludida importância.
Dia 29
N. 2.654 — Ao diretor geral de Contabilidade do Ministério da
Justiça e ,Negócios Interiores — Solicitando, em referência ao edaantamento de 2:5002 ao porteiro do Instituto Médico Legal, Nelson
da Fonseca Pinto, cuja comprovação deixou de ser apresentada à
Diretoria da Despesa Pública, informar se a mesma foi entregue a
essa Repartição e em que data.
N. 2.655 — Ao diretor geral do Departamento de Administração Geral do Ministério da Educação e Saúde — Solicitando, en1
referência aos adeantamentos de 970:000$ e 1.000:0002 ao diretor
da Escola de Aprendizes Artífices de Golas, Augusto de Goloy e
ao escriturário da classe "G" do mesmo Ministério, Luiz Felipe de
Castro Silva, idem, idem, idem.
N. 2.656 — Ao presidente da Comissão 'Central de Compras —
Comunicando que o Tribunal, em sessão de 25 do corrente, recusou
registro ao pagamento de diversas faturas da Companhia Brasileira
de Eletricidade Siemens-Chuckert, S. A., e outros, no total de
56:8254, por fornecimentos à E. F. Central do Brasil, visto não
haver a mesma Comissão e-sclarecido devidamente a divergência
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existente quanto ao forncerniento feito pela firma M. Almeiia &
Cia.. no valor de 15:6008000.
N. 2.657 - Ao mesmo - Solicitando, em referência ao pagamento de 1:508$ a Cari Zeiss e outro, de fornecimento ao Hospital do S. Francisco de Assis, seja justificada a preferência ralo
material da marca "Hematimetro de Thomaz Zeiss".
N, 2.658 - Ao diretor-geral da Diretoria de Fazenda do Ministério da Marinha - Comunicando que foi retificada a minuta
da provisào n. 1.836, de 24 de julho de 1934, expedida em favor
de Olavo Caribé da Rocha, ex-secretário civil da Capitania dos Portos de S. Paulo, relativamente ao período de responsabilidade que é
de 21 de junho de 1932 a 31 de dezembro de 1933.
N. 2.659 - Ao diretor geral do Departamento de Administração Geral do Ministério da Educação e Saúde - Comunicando que
o Tribunal, em sessão de 18 deste, recusou registo ao adeantamento
de 15:000$ ao escriturário da classe F, Francisco de Magalhães Bandeira, de vez que se verifica que as despesas foram efetuadas fora
do período para o qual foi feito o mesmo e solicitando seja o responsável intimado a recolher aos cofres públicos a importância glosada de 15:0008, no prazo de 30 dias.
Dia 31
N. .2.660 - Ao diretor do Serviço de Contabilidade do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio - Agradecendo a remessa
das tabelas explicativas do orçamento do mesmo ministério para o
vigente exercício.
N. 2.661 - Ao diretor do Serviço do Pessoal do Ministério da
Fazenda - Transmitindo as portarias de nomeação dos extranuinerários mensalistas do Tribunal, Wossmann de Paiva Gomes, Alaíde
Neves Lopes Lima e Aloísio de Pausa Fonseca, e comunicando que
os mesmos assumiram o exercício dos respectivos cargos no dia
12 deste.
N. 2.662 - Ao diretor da Despesa Pública - Comunicando que
o Tribunal, em sessão de 28 deste, recusou registo à concessão de
aposentadoria a Percílio Feijó de Caldas, no logar de inspetor de
alunos, classe E, Quadro II, do Ministério da Guerra, por terem sido
fixados no respectivo título de inatividade, vencimentos em imporUncia menor do que a devida.
N. 2.663 - Ao consultor geral da Contadoria Central da República - Comunicando o registo do crédito de 90:000$, suplementar
à verba 3 - Serviços e encargos' - I - Diversos - sub-consignacão n. 1, do atual orçamento do Conselho Federal de Comércio Exterior.
N. 2,664 - Ao contador geral da Contadoria Central da República - Idem idem de 15:0008, suplementar à sub-consignação
n. 24, item 14 - Tribunal de Apelação do Distrito Federal - da
consignação III, "Diversas despesas", da verba ri - Material anexo n. 4, do vigente orçamento do Ministério da Justiça _e Negócios Interiores.
N. 2.665 - Ao diretor da Casa de Mi Barbosa - Comunicando
que o Tribunal, em sessão de 28 deste, recusou registo ao adeantamento de 8:3004 ao zelador do mesmo estabelecimento, António Joaquim da Costa, do Quadro I, padrão G, por não constar no Tribunal
a necessária delegação de competência.
N. 2.666 - Ao diretor do Serviço do Pessoal do Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio - Solicitando. em referência ao pagamento de 33$900 ao auxiliar de 3'. mensalista, extranumerário,
Isaura Coutinho de Oliveira, de diferença de salário do mês de abril
dltimo, esclarecimentos quanto à discordância que se nota entre o
ofício originário do processo e a respectiva ficha, bem como entre
aquele e as vias de empenho, quanto ao mês a que se refere a despesa.
N. 2.667 - Ao diretor da Colónia "Juliano Moreira" - Solicitando, em referência no pagamento de 81$ ao servente da classe C,
Alvaro Rodrigues Ferreira, de diárias abonadas no mês de setembro
próximo findo, pelo desempenho do serviço de correio, seja declarada a estação pagadora.
N. 2.668 - Ao diretor do Departamento Nacional de Portos e
Navegação - Solicitando, em referência ao pagamento de 1:0684 ao
engenheiro da classe K, Franciseo Mangabeira Albernaz, de indenização das despesas de condução e transporte feitas quando de sua
remoção do porto de Cabedelo para o de 'Santos, sejam remetidos os
respectivos comprovantes.
N. 2.669 - Ao diretor dei 'Cblégicr"Pedro II (Externato) Solicitando, em referência ao pagamento de 1:4948700 à Companhia
Telefónica Brasileira, de assinatura de aparelhos telefónicos do
tnesmo estabelecimento, 'no priroeira semestre deste ano, seja indicada a estacão pagadora
N. 2.671, - Ao diretor geral da Fazenda Nacional - Comunicando o registo dos termos de aforamento de 2 de setembro préstimo findo, assinados na Procuradoria Geral da Fazenda Pública
por Pietrangelo de Blue. relativos aos terrenos denominados por
lotes ns. 55 e 56, da quadra 4. desmembrados do de n. 813, da
Praia Vermelha, à rua Urbano dos Santos, na 1' Secção da Urca,
freguezia cia Lagoa, nesta Capital.
N. 2.671 - Ao presidente da Comissão Central de Cempras Comunicand& que o Tribunal, em sessão de 28 deste, recusou registo ao pagamento de 28:3283100 a Alves, Mendes & Comp. e outro,
de fornuJimonto em proveito do Ministério da Educação e Saúde, por
conta da erbn 2' - Material de consumo - 8 - Medicamentos,
17, "Sor \ iço de Assistência Hospitalar do Distrito Hospitalar do Distrito Fed,ial - b) hospital S. Francisco de Assis". do vigente orçamento do mesmo ministério, por insuficiência de saldo no crédito
da sub-consignação indicada.
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N. 2.672 - Ao diretor da Faculdade Nacional de Medicina Solicitando, em referência ao pagamento de 48:0438400 ao chefe de
serviço de 5' classe Manuel Vieira da Fonseca Viana e outros, pessoal
extranumerário da mesma Faculdade, de vencimentos de setembro
próximo findo, seja indicada a repartição pakadora.
N. 2.673 - Ao presidente da Comissão Central de Compras Comunicando o destaque do saldo de 20:000$ da sub-consignação n. 8,
item 28, "Medicamentos, drogas. produtos farmacêuticos e qeírnicos, etc.", da verba 2 - Material de consumo - art. 3°, anexo 6,
da lei n. 07, de 27 de dezembro de 1937, para ser aplicado em proveito do Serviço de Saúde dos Portos, no vigente orçamento.
N. 2.674 - Ao diretor geral do Departamento de Administração
Geral do Ministério da Educação e Sah.de - Idem idem de 20:0008,
da sub-consignação n. 8, item 28, "Medicamentos, drogas, produtos
farmacêuticos e químicos, etc.", verba 2 - Material de consumo art. 3 0, anexo 6, da lei n. 107, de 27 de dezembro de 1937, para
ser aplicado em proveito do Serviço de Saúde dos Portos no vigente
exercício.
N. 2.675 - Ao presidente da Comissão Central de Compras
Comunicando o registo do crédito de 500:0001, suplementar à ver.
ha 2 - Material - e sub-consignaç5es indicadas, bem como o. da;
distribuição de 150:0001 à Delegacia Fiscal do Tesouro no Estado
de S. Paulo, ficando o restante "em ser" à disposição da mesma Comissão.
N. 2.876 - Ao delegado do Tribunal de Contas no Departamento dos Correios e Telégrafos - Comunicando o destaque de
100:0004 na sub-consignação n. 6, consignação II, "Correios e Telégrafos", verba 5 do vigente orçamento do Ministério da Viação d
Obras Públicas, para custear os serviços de adaptação do prédio .em
que deverá ser instalada a agência postal-telegráfica n. 7, do , Departamento dos Correis e Telégrafos.
N. 2.677 - Ao contador geral da Contadoria Central da República - Fazendo a mesma comunicação. •
N. 2.678 - Ao presidente da Comissão Encarregada da Liquidação da Divida Flutuante - Comunicando que o aviso n. 8. de
5 de janeiro de 1925, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores,
que se refere à importância de 20:0474350, de fornecimentos à Colónia de Alienados do Engenho de Dentro, foi encaminhado à Contadoria Central da República, em 6 de fevereiro daquele ano.
N. 2.679 - Ao mesmo. - Comunicando que os processos relativos aos pagamentos de 1431984 e 1:0241904 a Fontes Garcia & Companhia, relacionados pela extinta Comissão da Divila Passiva da
União sob número 2.852, à conta do Ministério da Agricultura e remetido ao Tribunal pelo Posto Zootécnico de Pinheiro, l'nsain ..neaminhades ao aludido Ministério em 18 de janeiro de 492P•
N. 2.680 - Ao diretor da Escola Nacional de Belas Artes - Solicitando, em referência ao adiantamento de 8:000000 ao escriturário da mesma Escola, Floriano Viana, informar se a comgrovacão
do mesmo foi entregue a essa Repartição no prazo regulamentar e em
que data, visto que não foi ainda apresentada à Diretoria da. Despesa
Pública.
N. 2.681 - Ao diretor do Departamento Nacional de .AeronánLica Civil - Solicitando, em referência ao adiantamento de 37:000$,
recebida pelo praticante de engenharia Amauri Gonçalvn Rocha, informar s6 a respectiva comprovação foi entregue a essa repartição no
prazo regulamentar e em que data, visto que ainda não foi apresentada à Diretoria da Despesa Pública.
N. 2682 - Ao diretor de Fundos do Exército - Solicitando, em
referência ao adiantamento de 20:000„$000 ao major int. Manuel de
Barios Lins, seja junto ao processo o conhecimento original do recolhimento do saldo de 2:8974000, conforme o parágrafo único do artigo
295, do Regulamento Geral de Contabilidade Pública.
N. 2.683- Ao diretor geral da Fazenda Nacional - Comunicando
em referência ao processo de tomada de contas n. 34.098 relativo ao
coletor das rendas federais em Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, Luiz Pacheco dos Reis, no período de 28 de maio a 31 de dezembro de 1935, no qual foi apurada a responsabilidade do escrivão litigo
Rospke, no mesmo período, que o Tribunal resolveu, por acordão de
17 de maio último, considerar o coletor em débito pela quantia de ris
3498700 e o escrivão pela de 1754100 e solicitando sejam as mesmas
importâncias recolhidas aos cofres públicos.
N. 2 684 - Ao diretor do Hospital Estacio de Sá - Comunicando, e:n referência ao adiantamento de 8:2004000 ao esc riturário da
classe D. José Mendes Guimarães, com exercício no mesmo hospital,
que o Tribunal resolveu, em sessão de 18 do corrente, julgar comprovada a ap'icação do mesmo, como exclusão da importância de réis
2:5016900, correspondente a pagamentos a José Mendes Guimarães,
por terem sido as despesas efetuadas fora do período 1 .mai da aplicação do adiantamento.
N. 2.685 - Ao contador geral da Contadoria Central da República - Comunicando o registo do crédito especial de 13:362:3000 para
pagamento da gratificação ao 1° escriturário, aposentado do antigo
quadro do T e souro. Alfredo José dos Santos, como membro da Junta
Admjn¡..t i .,tiva da Caixa de Amortização.
N. 2.t .S6 - Ao presidente da Comissão Ganirei de Compras
em referé,ncia ao contrato n. 281, de 3 de outubro proximo findo celeb rado C9IT1 a firma Dolabella Portella & Comp. Limitada. para fornorimento de dormentes de madeira à E. de Ferro Central
e..clarecidas as dúvidas suscitadas n? :nfurmação
Irr
_
do Corp., in-lrutiNo
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TERMOS DE CONTRATO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SACDe
Departamento de Administração Geral
SERVIÇO DO PESSOAL
aterme de contrato celebrado na Secretaria de Estado do Ministério da
Educação e Saúde, entra o Governo Federal e o Dr. António Augusto Xavier, para exercer no Instituto Osvaldo Cruz as funções de
técnico especializado, extranumerário. Aos seis dias do mês de de, zembro de mil novecentos e trinta e oito, perante o ministro doutor Gustavo Capanema compareceu o Dr. Antônio Augusto Xavier, brasileiro, domiciliado à rua Miguel Lemos número noventa e
,nove, nesta capital, aqui denominado "contratado", e declarou que
assina o presente contrato elaborado na conformidade dos artigos
;dez e onze do decreto-lei número duzentos e quarenta, de quatro
ide fevereiro do corrente ano, para desempenho de funções de
: gté,cnico especializado de Fisiologia, do Instituto Osvaldo Cruz, nas
k cond iç e s seguintes
_Primeira — O contratado obriga-se a desempenhar as funções de
'eécitico especializado de Fisiologia do Instituto Osvaldo Cruz, exe' eutando os trabalhos científicos determinados pelo diretor do Instituto.
especialmente os de organização, orientação, pesquizas e estudos referentes à Fisiologia, mediante a remuneração mensal de dois contos e
_‘tregentes mil reis (2:3009000), ficando rescindido este contrato, sem
'qu(N contratado tenha direito a indenização alguma, desde que se re' eus, a cumprir alguma disposição regulamentar ou se negue a executar
detminaçõo superior sobre serviços inherentes às funções de técnico
,•especializado de Fisiologia.
"Segunda — A despesa com a execução do presente contrato, no
'elido vigente, correrá por conta da verba um — Titulo Dois —
` "Pe, oal extranumerário" •— Sub-consignação número nove, Instituto
'Osvaldo Cruz — anexo número seis — do atual orçamento deste Ministério, onde fica empenhada, e foi autorizada pelo Excelentissimo Senhor Presidente da República, na exposição de motivos número quatrotentos e sessenta e quatro, de vinte e nove de novembro próximo passedo, de conformidade com e disposto no artigo número doze do deereto-lei já referido.
" Terceira — O presente contrato não entrará em vigor sem que te.
'lha sido registrado peio Tribunal de Contas, não se responsabilizando
o governo por indenização alguma si aquele instituto denegar o registro.
Quarta — O presente contrato vigorará até trinta e um de dezembro do corrente ano, mas esse prazo ecrã considerado prorrogado até
trinta e um de dezembro de mil novecentos e quarenta e dois desde
que, nos exercícios futuros seja mantida no orçamento deste Miniatério a verba pela qual corre a despesa com a sua execução, caso em
que, no início de cada exercício, será empenhada a despesa, ou Mo
corra nenhum dos motivos para rescisão, Indicados neste contrato.
Quinta — O contratante aceita, elege a cidade do Rio de 'Mateiro para seu domicilio legal, exijo fero ecrã o competente para dirime as questões que se suscitam na &montão deste cootrato.
,Sexta — O presente contrato está isento de pagamento do selo
"nproporolonal, e o contratado fica dispensado da caução, de acerdo
<com os termes do artigo setecentos e setenta, parágrafo segundo, do
„Regylamento Geral de Contabilidade Pública, cobrando-se -apenas a
etaxa. de duzentos réis por linha, na forma da legislação em vigor. E
.para firmeza e validade do que fica estabelecido, lavrou-se o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai assinado peias partes contratantes já mencionadas, pelas testemunhas abaixo e
por mim Eurfpedes Ildefonso da Silva, escriturário da clame G do
q
uadro um deste Ministério, que o lavrei em livro próprio do Serviço
do Pessoal. Sobre estampilhas federais no valor de dezesete mil e
oeiseentes réis e um selo de Eduescito e Saúde, lia-set o seguinte:
S. Rio de Janeiro, seis de dezembro de mil novecentos e. trinta e
Gustavo Capanesna. — Antonio Augusto Xavier. Tostem.11110: Moio Brat da Cunha. — Fernando Navarro Ifeirettee.
No ..
•
-rfpedes Ildefonso da Silva.
:n•••
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ceientissimo senhor Presidente da República e aprovada a trinta do
referido mês, e, em face do artigo treze, letra a, do decreto-lei número duzentos e quarenta, de quatro de fevereiro deste ano, contrata
O senhor João Lebre Júnior para exercer, no Serviço de Radiodifusão Educativa, as funções de técnico especializado, extranumerário.
Segunda — O contratado receberá, mensalmente, s remuneração de
dois contos de reis (2:00%000), correndo a despesa por conta da
verba Um, titulo Dois, "Pessoal extranumerário" sub-consignação
número Nove — Serviço de Radiodifusão Educativa -- anexo número Seis, do orçamento vigente deste ministério, onde fica empenhada a lespesa respectiva.
Terceira — O presente contrato não entrará em vigor sem que.
tenha sido registrado pelo Tribunal de Contas, não se responsabilizando o Governo por indenização alguma si aquele instituto denegar
o registro.
Quarta — O presente contrato vigorará até trinta e um de dezembro do corrente ano, mas esse prazo será considerado prorrogado
até trinta e‘um de dezembro de mil novecentos e trinta e nove, correndo a respectiva despesa pela verba que lhe for própria, feito o necessário empenho no inicio do próximo exercido.
Quinta — O contratado aceita e elege a cidade do Rio de Janeiro
para seu domicílio legal, cujo foro será o competente para dirimir
as questões que se suscitem na execução do presente contrato.
Sexta . — O presente contrato está * isento do pagamento do selo
proporcional e o' eontratado fica dispensado da caução, de acordo
com os termos do artigo setecentos e setenta, parágrafo segundo, do
Regulamento Geral de Contabilidade Pública, cobrando-se apenas a
taxa de duzentos réis por linha, na forma da legislação em 'vigor.
E, para firmeza e validade do que fica estabelecido, lavrou-se o
presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai assinado
pelas partes contratantes já mencionadas e pelas testemunhas abaixe
:minadas e por mim Eurtpedes Ildefonso da Silva, escriturário da
classe O do quadro um deste ministério, que o lavrei em livro próprio
do Serviço do Pessoal. Sobre estampilhas federais no valor de dezesseis mil réis e um selo da Educação -e 'Mude, lia-se: Rio de Janeiro,
seis de dezembro de mil novecentos e trinta e oito. Gustavo Capanenta.
— Iodo Labre Júnior. — Testemunhas: Sytvio Bras da Cunha. —
Glauco Vereza. — Euripedes Ildefonso da Silva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
• Comissão Central de Compras
Termo do contrato a. 319 — Pedido a. 1-0 — Requisição admero 904.011-0 — Nota de empenho a. 23.741.
Fornecedor, Standar 011 Co: of Brasil.
Repartição, Estrada de Ferro Central do Brasil — Ministério da
Viação.
Aos seis dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e trinta
• oito. nesta Cidade do Rio de Janeiro, perante a Combato Central de
Compras do Governo Federal, representada por seu diretor Dr. Manuel
Moreira da Fonseca, compareceu a firma Standard 011 CO. of
estabelecida à Avenida Wilson a. 118, inscrita no Registo de Fornecedores do Governo Federal, 'oh o a. 78, representada rir lett Procurador. Br. Leigtston M. Clerk e por ele foi dito que peai sua 0Onsti.
tutele se obrigava a• fornecer ao Governo Federal, representado pela
COMISPRO, nos termo do Decreto 19.587 de 14 de janeiro de 1931, os
artigos ~dentes deste termo, segundo o estipulado nas seguinte'
clausulas:
Cláusula primeira:
Item Artigo — Unidade — Quantidade — Prego — Importável*
Zepecificações do Caderno de Encargos e. Ide 1931; e suas modiftIS• Divicaçõea para as r,
sõee: '•
9910
80:3789488
88.328
I-B. Óleo para carros, litro
2-8. óleo para niquim tipo II, li-,
Les .
88:5289090
72.000 Pie
5-11, óleo de vapor saturado, tipo
4OG
10.320 .11220 . 12:5904
rif, litro
•
dwe de vapor superaquecido
98:4000800
tipo ar, iam
77.388 1,280
•

•

Departamento de Administração Geral.'
SERVIÇO -DO PESSOAL

•

Tátil° de contrato celebrado na Secretaria de Estado da Educação á
Sande, entre o Governo Federal e João Lebre Júnior para exercer, no Serviço de Radiodifusão Educativa, as Ninam de técnico
especializado, extranumerário.
Aos seis dias do mês de dezembro de mil novecentos e trinta e
oito, perante o respectivo titular, doutor Gustavo Capanema, por
parte do Governo Federal, compareceu o senhor João Labre Júnior,
-,sub-assistente técnico de quarta classe daquele Serviço, brasileiro, cabade, domiciliado à rua Haddock Lobo número duzentos e dezessete,
ca.0 quinze, nesta capital, e, tendo em vista a minuta do contrato
pNviamente aprovada pelo mesmo senhor ministro, acordaram o sete
Primeira — O ministro de Estado da Educação e Saude, em vir"'da autorização contida na exposição de motivos DE/quatrocen4, ‘ • '0 sessenta e oito, de vinte e nove de novembro do corrente ano.
o ‘ ,..te2parLainento Administrativo do Serviço Público, dirigida ao ex-

Para acerto meie

_

265 :088=

255 :08s$900
•• (Duzentos e cincoenta e cinco contos e oitenta e oito mil e novecentos réis).
Item: 5-13 e 6-13:
Óleo para cilindro conforme especificações do caderno de eneargdj 'de 1931, ficando sem efeito a especificação publicada no
"Diário Oficial" n. 242, de 19 de outubro de 1935.
Cláusula segunda:
A validade deste contrato depende de seu registo pelo Tribunal
de Contas, não respondendo o Governo Federal por qualquer inçlenização no caso de ser denegado o registo.
Cláusula terceira:
A entrega do material deverá ser feita imediatamente ao registo
do contrato pelo Tribunal de Contas não excedendo de 31 de dezmbro
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Cláusula quinta:
'do corrente ano, no i • Almoxarifado da Inspetoria Administrativa de
O pagamento será feito na sede da Comissão, mediante declaraMateriai s da Estrada de Ferro Central do Brasil..
ções de recebimento e aceitação, assinadas por autoridade compeCláusula quarta:
-`"o inclu idas no preço, todas as despesas, até a colocação do tne- tente, em virtude de cargo ou delegação; será efetuado em moeda corrente nacional, por conta da verba 2, sub-consignação 9( inc. 07 do
teria.„e local determinado na cláusula terceira.
orçamento federal do Ministério da Viação para o exercido de 1938,
cláusula quinta:
tendo sido a despesa empenhada e feita, na verba, a necessária Udu,
O pagamento será feito na sede da Comissão, mediante declarações de recebimento e aceitação, assinadas por autoridade compe- cão, pela neta de empenho n. 26.418.
Cláusula sexta:
tente, em virtude de cargo ou delegação; será efetuado em moeda
É eleito o fóro federal desta Capital para as ações que decorrecorrente nacional, por conta da verba 2, sub-consignação e, inc. 07
do orçamento federal do Ministério da Viação, para o exercício rem do presente contrato.
Cláusula sétima:
de 1938, tendo sido a despesa empenhada e feita, na verba, a neces. Obriga-se o fornecedor a notificar, por escrito, .á Secção de Exsária dedução, pela nota de empenho n. 23.741.
pedição da Comissão, do dia, hora e local da entrega, com a antecea
Cláusula sexta:
ciência necessária ao exercício do direito, que a Comissão se reserva,
É eleito o fóro federal desta Capital para as ações que decorrede fiscalizar a qualidade e a quantidade do material.
rem do presente cortrato.
Cláusula oitava:
Cláusula sétima:
os sew
Obriga-se o fornecedor a notificar, por escrito, à Secção de Expe- , No mesmo ato, pelo fornecedor são entregues á Comissãounes
das
valores, em caução do fiel cumprimento de cada
.dição da Comissão, do dia, hora e local da entrega, com a antecedência guintes
cláusulas do presente contrato, ficando convencionada a sua perda, em
necessária ao exercício do direito, que a Comissão se reserva, de fis- favor
da Fazenda. Nacional, em caso de infração de qualquer das cláucalizar a qualidade e a quantidade do material.
sulas referidas, o que determinará tambem a rescisão do contrato, g
Cláusula oitava:
não ser que a infração seja determinada por motivo de fórça maior,
No mesmo ato, pelo fornecedor são entregues à Comissão, os sedevidamente comprovado, um certificado da Caixa Económica me,
~frites valores, era caução do fiel cumprimento de cada uma das cláu
mero 26.29, do depósito na caderneta n. 91.130. da série 4, da ima
suma do presente contrato, ficando convencionada a sua perda, em
portencia de cinco contos cento o trinta e oito mil reis (5:1380000),
favor da Fazenda Nacional, em caso de infração de qualquer das cláutomado por termo n. 463 na ata 150.
sulas] referidas, o que determinará lambem a rescisão do contrato, a
Cláusula nona:
não ser que a infração seja determinada por motivo de força maior,
Independentemente da pena contratual, acima estipulada, fica
devidamente comprovado, um certificado do Tesouro Nacional n. 409
convencionado que, se o fornecedor deixar de efetuar a entrega do
do depósito de vinte e seis (26) apólices, ao portador, de 1:0000000
material, no prazo e condições estabelecidos, poderá a Comissão adqui(um conto de ris) cada uma, as. 625.263 e 18.440, da Lei 3.232 de rir de terceiros, material idêntico ou similar, correndo a diferença do
1917; 653/7, do Decreto 16.241 de 1923 e 1.319.729/4e do de as. 23.533, preço por conta do fornecedor e cobrável por ação executiva.
de 1933 e 24.233, de 1934, com coupons de julho de 1939 e seguintes,
-Tendo ambos os contratantes manifestado o seu assentimento à
tomado por termo n. 462 na ata 149.
todas as cláusulas do presente contrato, foi ele tomado por termo nua
•
mero 323 a fls. 843-44 do liv. 21.0 do Registro de Contratos da CoCláusula nona:
Independentemente da pena contratual, acima estipulada, fica missão Central do Compras, sendo as primeiras folhas rubricada e e à
convencionado que, se o fornecedor deixar de efetuar a entrega do ma- última assinada pelas partes e testemunhas do ato.
terial, no prazo e condições estabelecidos, poderá a Comissão adqui- , Pela Comissão Central de Compras. — Manoel Moretrq da lema
rir, de terceiros, material idêntico ou similar, correndo a diferençado seca. diretor.
P. p., José Barbosa.
Pelo fornecedor
preço por conta do fornecedor e cobravel por ação executiva.
Tendo ambos os contratantes manifestado o seu assentimento e , Testemunhas — Áureo Dolabella. — Antonio Botelho.
Aprovado, por delegação do Sr. ministro da Fazenda. — Otte
todas as cláusulas do presente contrato, foi elo tomado por termo
n. 319 a fls. 834-35 do Livro 21° do Registo de Contratos da Comissão Scisifling, presidente.
Centra! de Compras, sendo a primeira folha rubricada e a última assinada pelas partes e testemunhas do ato.
Comissão Central de Compras
Pela Comissão Central ie Compras: Manuel Moreira da Fonseca,
Termo
de
contrato
n. 324 — Pedido n. 1 — Reg. n. ese.s12
diretor. — Pelo fornecedor: . por procuração, Leighton M. ,Clark.
Testemunhas: Castro Pinto Ribeiro de Carvalho. — Artuhur "ledo. Nota de empenho n. 26.750.
-Aprovado. p or delegação do Sr. Ministro da Fazenda. — 042
"Fornecedor: Edmar Machado.
3chelling, presidente.
Repartição: Diretoria Geral do Expediente e Contabilidade da
Ministério da Justiça.
Policia Civil do Distrito Federal
Aos nove dias do mês de dezembro do ano de me noveientos
Comissão Central de Compras
e trinta e oito, nesta Cidade do Rio de Janeiro, perante a Comissão
Termo de • contrato a. 323 -a Pedido n. 1— Requisição nú- Centra/ de Compras do Governo Federal, representada por seu diretor, mero 904.704 — Nota de empenho n. 26.418 — Fornecedores, Frana. Dr.'Manuel Moreira da Fonseca, compareceu a firma Edmar Machado,
cisco Leal Comp.
Repartição, Estrada de Ferro Central do Brasil estabelecida à rua Araujo Porto Alegre n. 70, sala 1.009; inscrita
Ministério 'da Viação. • •
no Registro de Fornecedores do Governo Federal, sob o n. 508, reAos nove dias do mês de dezembro do ano de mil novecentoS.ti presentada por seu único componente Sr. Edrnar Machado, e 'pot
trinta e oito, nesta cidade do Rio de Janeiro, perante a Comissão ele 'foi dito que se obrigava a fornecer ao Governo Federal, repre-.
Central de Compras do Governo Federal, representada por seu din.: untado pela Comissão, nos termos do decreto n. 19.587. de 1I de
ter, Dr. Manuel Moreira da Fonseca, compareceu . firma Fran.. janeiro de 1931, os artigos constantes deste termo, segundo o cates
cisco Leal te Comp., estabelecida à rua SM Pedro n. 85, sobrado, pulado nas seguintes cláusulas:
Inscrita no Registro de Fornecedores do Governo Federal sob o mia
Cláusula primeira:
mero 119, representada por seu procurador Sr. José Barbosa, Item — Artigo — Unidade — Quantidade — Preço — !mie:Kende.
e por ele foi dito que pela sua constituinte se obrigava a 1. Revolver Colt "detective Special%
fornecer ao Governo Federai, representado pela Comissão, nos tara
calibre 38 special, cano de duas
mos do decreto n.- 19.587, de 44 de janeiro de 1931, Os artigos cons- •
185 4023700 74:4990500
(2) polegadas, azulados, um...
tantes deste termo, segundo o estipulado nas seguintes eláusulae:
74:4990500
Cláusula primeira:
Item — Artigo — Unidade --a Quantidade — Prisco — Importenclà
(Setenta e quatro contos quatrocentos o noventa o nove mil
Para a 4' Divisão:
Bspecificações do Caderno de Locar• guinhentos reis.)
Cláusula segunda:
., goe da Estrada de Ferro Central
A validade deste contrato depende de seu registro pelo Tribunal
do Brasil.
4. toem para fundição, Ionelade .... 140 3670000 51 3800000 ' de Contas, não respondendo o Governo Federal, por qualquer indea
aização no caso de ser denegado o registro.
' r
Cláusula terceira:
51:380$000
O material será entregue até 31 de dezembro do corrente ano,
eia Diretoria Geral do Expediente e Contabilidade da Moia Civil.
(Cincoenta e um contos trezentos e oitenta anil reis.)
do Distrito Federal.
Cláusula segunda:
Cláusula quarta:
A validade deste contrato depende de seu registo pelo Tribunal
O material virá consignado à Comissão Central de 'Com•
ale Contas, não respondendo o Governo Federal por qualquer ideal- pras, em cujo nome virão todos os documentos de embarque, a
ração no caso de ser denegado o registo.
saber: conhecimento de carga, fatura consular traduzida, fatura
comercial estrangeira e lista de conteúdo em cinco vias. A consiCláusula terceira:
A entrega do material deverá ser até trinta e um (31) de de- gnação da mercadoria à Comissão, nos documentos de embarque
zembro de 1938, no 1.0 Almoxarifado da Estrada de Ferro eCntral é convencionada apenas para efeito do desembaraço livre de direito;
e taxas; mas os riscos da cousa expedida-correm por conta do fornedo Brasil.
cedor até a sua entrega real no local indicado na cláusula terceira.
Cláusula quarta:
Parágrafo primeiro — Os despachos da mercadoria importada.
Estão incluidas no preço todas as despesas, até a colocação do
por força deste contrato somente poderão ser efetuados por esta Comaterial no local determinado na cláusula terceira.
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Missão, por intermédio do seu despachante aduaneiro , devidamente
autorizado.
Parágrafo segundo — A entrega dos documentos de embarque
da mercadoria importada, feita pelo fornecedor, deve ser acompanhada
de uma cópia da fatura comercial, além da que vem anexada à fatura consular, mas com os preços. de cada item, em inneda nacional,
correspondentes aos do respectivo contrato, dando a importància total
na dita moeda. Dessa cópia deve constar o cambio à vista, do dotar,
na data da assinatura do contrato.
• Cláusula quinta:
Estão incluidas no preço constante da cláusula primeira todas as
despesas até a colocação do material no local indicado na cláusula
terceira, inclusive as despesas de agência do despachante e exclua
eive, apenas, as constantes do § i° desta cláusula.
parágrafo primeiro — Não estão incluidos, no preço constante
da cláusula primeira, os direitos aduaneiros, de que o comprador tem
isenção. por força do disposto no art. Il. inciso 1 e no art. 18 do decreto-lei n. 300, de 24 de fevereiro de 1938.
Parágrafo segundo — Ne caso de recusa, pelo conferente da Alapaandega. no ato do despacho da isenção de direitos aduaneiros referida no § 1° acima, por se ter verificado a existência de similar naacionai para o material importado, correrão os mesmos por conta exclusiva ao fornecedor, sem direito a qualquer indenização por parta
! desta Comissão.
Parágrafo terceiro — Verificada a recusa de isenção de direitos
¡referida no § 2° acima, deverá o fornecedor efetuar o pagamento dos
'mesmos dentro de 30 dias da notificação competente feita
por esta Comissão, sob pena de perda da caução estipulada na data-,
!gula 9 4 (nona).
-•
Cláusula sexta:
O pagamento será feito na sede da Comissão, mediante desfia.
acj- ões de recebimento e aceitação, assinadas por autoridade comp, tente PM virtude de cargo ou delegaçào, e será efetuado em moeda
co: rente nacional, por conta da verba decreto-lei n. 657, de 1 de
setembro de 1938 — Crédito especial — a despesa consta da nota
de empenho n. 26.750 e foi felle, na verba a necessária dedução.
Cláusula sétima:
É eleito o foro federal desta capital para as ações que decorreaam do presente contrato.
•
Cláusula
oitava:
' A firma aentratante dará preferência para 0 'embarque do ma_
- iterial, aos navias do Lloyd Brasileiro, desde que esta preferencia não
¡prejudique o aumprimento do contrato dentro do prazo.
.
Cláusula nona:
a Neste ato foi entregue, pelo fornecedor, à Comissão, wn oertifia
Cedo da Caixa Económica n. 26.274, do deposito na caderneta n. 4 005
M, da importancia de . sete contos quatrocentos e cinooenta
mil reis (7:4501000), tomado por termo n. 464, na ata n. 150, esh
caução do fiel cumprimento de cada uma das cláusulas do presente
Contrato ficandmonvencionada a sua revereão em favor da Fazenda
Nacional, em caso de infração de qualquer das cláusulas referidas,
o que determinará, tambem, a rescisão do contrato, a não ser QUO
'a infração seja determinada por mativo de força maior, devidamente
, comprovado.
Tendo ambos os contratantes manifestado o 84311 assentimento
jit todas as cláusulas do presente contrato, foi ele tomado por termo
I a. 324, as folhas 845-47 do Livro 21° de Registro de ~ratos da
Comissão Central de Compras, sendo as primeiras folhas rubricada§
e a última assinada pelas partes e teetennunhas do ato.
' Pela Comissão Central de Compras: Manuel Moreira da 70118ffit
idiretor.
' Pelo fornecçdor — Edmar Machado.
' Testemunhas — Juuentino Coelho -- Datiid Araujo.
- Aprovado, por delegação do Sr. ministro da gar.encla. — Otto

Schilltng, presinents.

Comissão Central de Compras
Termo ae contrato n. 325 — Pedido n.
Requizioao número 243.114 — Nota de empenho n. 26.103.
aw Fornecedor: Instituto do Açucar e do Al000l.
; Repartição: Serviço de Transportes — Ministério da Educação.
Aos nove dias do más de dezembro do ano de mil novecentos e
trinta e oito, nesta Cidade do Rio de Janeiro, perante a Comissão Cena
trai de Compras do Governo Federal, representada por seu diretor,
Dia Manuel Moreira da Fonseca, compareceu o Instituto do Açucar e
do Alcool, estabelecido nesta prece, à rua General Câmara n. 19,
6.0 andar, inscrito no Registro dos Fornecedores do Governo Federa/
sol o n. 372, representado por seu presidente, Dr. Alexandre José
Barbosa Lima Sobrinho, e por ele foi dito que, pelo Instituto, se
'obrava a fornecer ao Governo Federal, representado pela Comissão, mos termos do decreto n. 19.587, de 14 de janeiro de 1931,
os artigos constantes deste termo, segundo o estipulado nas seguintes
cláusulas:
Cláusula primeira:
Item — Artigo — Unidade — Quantidade — Preço — Importancia

-Inteinbro de 1938

Cláusula segunda:
' A validade deste contrato depende de Seu registro pelo Tribunal
de Contas, não respondendo o Governo Federal por qualquer indenta
zação.no caso de ser denegado o registro.
Cláusula terceira:
A entrega do material deverá ser iniciada imediatamente atida -6
registro do contrato pelo Icibunal de Contas, à medida das necessidades da repartição, terminando em 31 de dezembro do corrente ano,
no Serviço de Transportes, à praça da Bandeira.
Cláusula quarta:
Estão incluidas no preço todas as despesas até a colocação do material, no local determinado na cláusula terceira.
Cláusula quinta:
O pagamento será feito na sede da Comissão, mediante declarações de recebimento e aceitação, assinadas por autoridade competente,
em virtude de cargo ou delegação: será efetuado em moeda corrente
nacional, por conta da verba 2, sub-consignação 8 inc. 16 do orçamento federal do Ministério da Educação para o exercido de 1938,
tendo sido a -despesa empenhada e feita, na verba a necessária dedução, pela nota do empenho n. 26.163.
,
Cláusula sexta:
E' eleito o foro federal desta Capital para as ações que decorrerem
do presente contrato.
Cláusula sétima:
Obriga-se o fornecedor a notificar, por escrito, À Sução de Expedição da Comissão, do dia, hora e local da entrega, com a antecedência necessária ao exercido do direito, que a Comissão se reserva,
de fiscalizar a qualidade e a quantidade do material.
Cláusula oitava:
No mesmo ato, pelo fornecedor são entregues á Comissão os seguintes valores, em caução ao fiel cumprimento de cada uma das
cláusulas do presente contrate, „acendo convencionada a sua perda
em favor da Fazenda Nacional, em caso de infração de qualquer das
cláusulas referidas, o que determinará Lambem a rescisão do contrato,
a não ser que a infração seja determinada por motivo de fórça maior,
devidamente comprovado, uma caução da Caixa Económica do Rio de
Janeiro n. 26.269, do depósito na caderneta n. 12.274 da série M,
da importancia de doze contos quinhentos e quarenta mil reis (reis
12:540$000), tomado por termo n. 465 na ata n. 150.
Cláusula 4..ona:
Independentemente da pena contratual, acima estipulada, fica
'convencionado que, se o fornecedor deixar de efetuar a entrega do
material, no prazo e condições estabelecidos, poderá a Comissão adquia
rir, de terceiros, material idêntico ou similar, correndo a diferença
de preço por conta do fornecedor e sendo ela cobravel por ação exea
outiva.
Tendo ambos os contratantes manifestado o seu assentimento a;
todas as cláusulas do presente contrato, foi ele tomado por termo número 325 a fls. 848/49 do Liv. 21.0 do Registro de Contratos de
Comissão Centra/ de Compras, sendo a primeira folha rubridada e a
segunda assinada pelas partes e testemunhas do ato.
Pela Comissão Central de Compras: Manuel Moreira da Fonseedi
diretor.
Pelo fornecedor: Dr. Alexandre José Barbosa Linui Sobrinha,
Preaidente.
Testemunhas: Luiz de Sousa Mendes Junior — Fernando Thedintid
Aprovado, por delegação do Sr. ministro da Fazenda, aa

oco.

&Ming, presidente.

tr.+.
•

Comissão Central de Compres
Teania do contrato n. 328 a-, Pedida A, 1 ea. Req.
alota de entronillo n. 25.775.
1

Fornecedor Franz Cohnitz.
Repartição: Casa da Moeda — Ministério da Fazenda:. Aos doze dias do mês de dezembro do ano de mil novecentaii
trinta e oito, nesta Cidade do Rio de Janeiro, perante a ComiesãO
Central de Compras do Governo Federal, representada por seu dlreter, Sr. Manuel Moreira da Fonseca, compareceu a firma Frema!
Cohnitz, estabelecida á praça 15 de Novembro n. 20, inscrita no Rea
gistro de Fornecedores do Governo Federal, sob o n. 452, represena
tada por seu procurador Sr. Hugo Goertz, e por ele foi dito que, pela
lua constituinte, se obrigava a fornecer ao Govèrno Federal," repre sentado pela Comissão, nos termos do decreto n. 19.587, de 14 da
Janeiro de 1931, os arti gos constantes deste termo, segundo o estia
•4
pulado nas seguintes cláusulas:

Cláusula primeira:

4

Item — Artigo — Unidade — Quantidade — Preço' — Importancia

1. carvão de coque, pedras grandes,
tonelada . .
2, Carvão de coque, tamanho médio,
tonelada . .
a. .

100 3851000 38:500$000
100 30Q$000 36:0001000
74:500$000

1.)Alcool-motor 85x15, anhidro, litro 120.000 1$045 125:400$000

(Cento e vinte e cinca contos e quatrocentos mil réis .

413.310 --;

(Setenta e quatro contos à quinhentos mil Ois) . ,
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artigos constantes deste termo, segundo Q estipulado nas seguintes
clausulas:
A validade deste contrato depende de seu registro Velo Tribunal
Cláusula primeiras,
Me Contas, não respondendo o Govérno Federal por qualquer indenlArtigo — Unidade — Quantidade - Preço — Importância
Item
—
tgação no caso de ser denegado o registro,
1. Trator de esteiras, com bitola
normal de 47.3/4" e sarritas
Cláusula terceira:
de 16" de largura acionado a
motor "Diesel" com partida a
A entrega do material deverá ser feita até Si de dezembro da
gasolina, de 4 cilindros de
korrente ano, na Casa da Moeda, á praça da República.
4.3/4" x 6.1/2" e 1.200 R.P.M.
e com as seguintes caracteris-1
Cláusula quarta:
Voas: Potência na barra de U.e..
Estão incluidas no preço todas as despesas, até a colocaalio do
cão 48,25 HP. Potência na
polia: 53,46 HP. Esforço de tramaterial no local determinado na cláusula terceira,
ção máxima, em 1* marche
Cláusula quinta:
.10.487 libras, 5 velocidades em
marcha avante e 1 em marcha
O pagamento será feito na sede da Comissão, mediante decla8:0004000 58:000400q.w.
a ré, um ***** •......_. • •
rações de recebimento e aceitação, assinadas por autoridade compe58:0004000
tente, em virtude de cargo ou delegação: será efetuado em moeda
corrente nacional, por conta da vrba 2, sub-consignação 10 — Inc. 05,
do orçamento federal do Ministério da Fazenda, para o exercício de
Cincoenta e oito contos de réis.),
1938, tendo sido a despesa empenhada e feita, na verba, a necessa.
ria dedução, pela nota do empenho n. 25.775.
Cláusula segunda:
A validade deste contrato depende de seu registro pelo Tribunal
Cláusula sexta:
de Contas, não respondendo o Governo Federal por qualquer indeni• eleito o fóro federal desta Capital liara s ac5eis ane decote zação no caso de ser denegado o registro.
Acerem do presente contrato.
Cláusula terceira:
A entrega do material deverá ser feita até 31 de dezembro do
Cláusula sétima:
Worrente ano, em Manguinhos, na Diretoria de Sauaemento da BaiObriga-se o fornecedor a notificar, por escrito, á Senão de Et-. xada Fluminense.
pedição da Comissão, do dia, hora e local da entrega, com a anteceCláusula quarta:
•
dência necessária ao exercício do direito, que a Comissão se resinara;
Estão
incluidas no preço, todas as despesas, até a colocaçãe do
de fiscalizar a qualidade e a quantidade do material.
material, no local determinado na cláusula terceira.
Cláusula oitava:
Cláusula quinta:
No mesmo ato, pelo fornecedor são entregues á .Comissão os seO Pagamento; será feito na sede da Comissão, mediante declaraguintes valores, em caução do fiel cumprimento de cada uma das "c8es de recebimento e aceitação, assinadas por autoridade competente, . rcláusulas do presente contrato, ficando convencionada a sua perda ens virtude de cargo ou delegação: será efetuado em moeda corrente
em favor da Fazenda Nacional, em caso de infração de qualquer das nacional, por conta da verba 5, subsconsignação 12, do orçamento
' Cláusulas referidas, o que determinará tambem a rescisão do con- federal do Ministério da Wide para o exercício de 1938, tendo sido
trato, a não ser que a infração seja determinada por motivo de fórca a despesa empenhada e feita, na verba, a necessar ; a dedução, pela-.
'snaior, devidamente comprovado, um certificado da Caixa Económica nota de empenho n. 27.340.
1$1 26.019, do depós ito de sete contos quatrocentos e cincoenta mil
Cláusula sexta:
is (7:45(4000) na caderneta n. 20.351, da série 4, tomado Dor
rmo n..466 na ata 151.
B eleito o fero federal desta Capital para as ações que decerterem do presente contrato.
Cláusula nona:
Cláusula sétima:
Independentemente da pena contratual, acima estipulada, fies
•
Obriga-se
o fornecedor a notificar, por escrito, à Secção a
Sonvencionado que, se o fornecedor deixar de efetuar a .entrega do
Comissão, do dia, hora e local da entrega, com a anteirnaterial, no prazo e condições estabelecidos, poderá a Comissão cedênciada
necessária ao excretem do direito, que a Comissão se reserva,
idquirir, de terceiros, material idêntico ou similar, correndo a diferença de preço por conta do fornecedor e sendo ela cobravel por ação de fiscalizar a qualidade e a quantidade do rnaierial.
executiva.
Cláusula oitava:
Tendo ambos os contratantes manifestado o seu :assentimento a
No
mesmo
pelo fornecedor são entregues h Comissão, os 'setodas as cláusulas do presente contrato, foi ele tomado por termo guintes valores,ato,
em
do fiel cumprimento dc cada uma çias
n. 326 ás fls. 850/51 do Liv. 21* do Registro de Contratos da Co- cláusulas do presentecaução
contrato, ficando convencienada a sus pude,
missão Central de Compras, sendo a primeira folha rubricada e a em favor da Fazenda Nacional, em caso de infração de qualquer das
Initirna assinada pelas partes e testemunhas do ato.
cláusulas referidas, o que determinará Lambem, a recisão do conPela Comissão Central de Compras: Manoel Moreira da Fonseca, trate, a não ser que a infração seja determinada por motivo de força
maior, devidamente comprovado. Um certificado do Tesouro Nadiretor.
cional
n. 427, do depósito de seis (6) apólices, ao portador, de 1:0003
Pelo fornecedor: P.p. Sr. Hugo Goerte.
cada uma, nia 183.400/5, do decreto n. 15.037, de 1921, com cupões
Testemunhas: Cotio/ano Celso de Gusmdo. — Arthur Volts.
de jujho de 1939 e seguintes, representando a quantia de 5:800$,
Aprovado, nor delegação do Si'. ministro da Fazenda. — OU() tomado por termo n. 467 na ata 152.
Cláusula nona:
titthilling, presidente.
Ia,.
Independentemente da pena contratual, acima estipulada, fica
konvonolonado que, se o fornecedor deixar de efetuar a entrega do
Comissão Central de Compras
material, no prazo e condições estabelecidas, poderá a "omissão
Reg.
n.
905.075
Pedido
n.
1
—
37
—
contrato
n.
Termo do
adquirir, de terceiros, material idêntico ou similar. correndo a ídi27.340.
Nota de empenho n.
/crença de preço por conta do fornecedor e sendo ela cobrava por
ação executiva.
Fornecedor: Oscar Taves & Comp.
Tendo ambos os contratantes manifestado o seu assentimentIn a
Repartição: Diretoria de Saneamento ea Baixada Fluminense todas as cláusulas do presente contrato, foi ele tomado por ter o
n. 327 a fls. 852/3, do Livro 21* do Registro de Contratos da Gomis ao
Manguinhos — Ministério da Viação.
Central de Compras, sendo a primeira folha rubricada e a illima
Aos doze dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos assinada pelas partes e testemunhas do ato.
• trinta e oito, nesta Cidade do Rio de Janeiro, perante a Comissão
Pela Comissão Central de Compras — Manoel Moreira do FonCentral de Compras do Governo Federal, represcrtada por seu didiretor.
seca,
firma
Oscar
retor, Dr. Manuel Moreira da Fonseca, compareceu a
Pelo fornecedor — Oscar Taves & Comp.
Taves & Comp., estabelecida ã rua Mo Pedro n. 92, inscrita no Re1
Cláusula segunda:

t.

gistro de Fornecedores do Governo Federal, sob o a. O, representada

Testemunhas — Antonio Botelho — Jose Joaquim Martins Junior.
por seu sócio Sr. Frederico Vierling, e por sie foi dito que pela firma
Aprovado, por delegação do Sr. minsietro da Fazenda — Otto
Governo
Federal,
representado
pela
Coobrigava
a
fornecer
ao
se
missão, nos termos do decreto n. 19.587, de 14 de janeiro de 1931, ea 34~g, Dresidenk_.
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iMÂTTO flF1C1A1 (SoPerin

rnarlu-feira

de

Dezembro

-1938

Ações de, bancos:
Português do Brasil, port..
Ações de companhias:
Brasileira de Estabelecimentos Mestre e Blatgé, pref
Brasil Industrial

FARTE COMERCIAL

,• 1531000
2071000
3301000

Camara Sindical dos Corretores da Bolsa de Fundos Micos do Rio
Debentures :
de Janairo — Curso de Câmbio e Moeda Metálica
1961000
Companhia Docas de Santos. .
2001000
Companhia 151 anufatora Fluminense.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1938
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1938. — Juvenal de Queiram
sindieo.
Praça,

Oficial
-

Londres
Parits
Itália.. .

À detk.

JUNTA DOS CORRETORES .

Livre
821916
$18a
1939

)itaCtAno DISPONIVEL

N. 267
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 1938
Movimento do dia 9.

Alemanha:

Reichs.mark
...
Reisemark
Nerreclitiungsmark .
ITnterstutzungsmark
.. ....
Portugal
Bélgica:
Papel
Ouro
...........
Espanha .
Suíça
............
S uécia
N oruega
.......
...
Dinamarca
..........
Tcheco-Slováquia .
Nova-York. „
Montevidéu. . . . , •
Buenos Aires (péso-papel) ... ...
..
!Iolanda
Japão.
Rumânia •
Canadá
............
Áustria
e
...
..
•
....... . ..
Chil

-_

_-

41178
Café - -. •
51980
_41189 Entradas.
aradas. • • • m .
.1813 Saídas.
Consumo local •
Café retirado do mercado - pelo Departamento Nacional
--do Café. • J. te • - •
...—
Café doado
1nn—
Existência. . • . • r•
-- 4$017
4$3 .10 Tipo 3 Preços por 10 :quilos.:
_.
-31900 Tipo 4
__
—$620
171$761200 - TIPP°
0 65
61504 Tipo 7
.35864 Tipo 8
•n•

41882
.n

Franco-sufço.
Franco.

..

... e....

.•.•

ireA
::

20.909

101

nn

1811

419.93.

..r.

Açúcar

Entradas
Baldas. .
Existência.

&imo

.

.114,..•41WW111 111

•

•

..........

..... •

3.760
440
45.540

Mercado sustentado:

Moedas

Libra. . ..
Libra- p eruana
Dollar

..c.

•n•n,

,n 971159
•

~me,

30$742

41550
$569
$925
0766
71853
0187
$623
101796

Escudo ...
Pèso-argentino
Péso-uruguálo
Reichsmark
•••.m.
. . .
F lorim. . . . .... . .
....... •
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1938. — Juvenai de Queiroz
Vieira, síndico.
.. .

Preços por sacos com' 40 quilos:
Branco cristal •
• ••

amarelo
Mascavinho.
Nasça' O, •
O.

O ...n MWIWOCM

t

41044g
:!:*.•
•

•

a
Saldas. • • • .

b

lkidéneia . •

_

•

•

' n

y .0
ELtradas.

551000 a 50009
Nominal
Não há
W.71n 41
• -381000 . a 391000
ra

WIW•41.0 n 04.

Mercado estdvc1.

... 4yr .

•• •
onliab.1110r. NI • 8. VI, • e.r•

•••• i•

J.

• • .•~0,•

Fardo*
1.397
330
14,389

1)isponivel-•
Preçoa por 18 Oleia ar ia-arcado-Ti”
ribra longa: --------------Ti
po Ser
Tipo .3
Tipo 4
Fibra média:.
••.•
t'
9271000

Cotações oficiais 4.e Mulo.
'12$S(30 .of '431000
411000 a 414349
Apólices da União:
Diversas emissões de 1:0001, de 5 %, port.
.1e•
Sertões:
Diversas emissões de 1:0001, 5 %, port. (cautelas) • e•• 8101000
IN. • .391500-a 40449
Reajustamento económico da 500$, 5,.%, port.
•
••. • tomo ilnoé
Reajustamento económico do 1:0001, 5 %, Po rt. • ••••C 9241000 Tipo .5 • • • • r ,rersassmairristegakãf e•e e' o' e' e' ui: e" o' di • — • 361500 a •371Ae0
I
Obvio/m.5es da União:
Fibra eurbi:
Paulista:
TeSouro Nacional de • 1:8001, 7 % (1930).
a* t:028$000
•
5. • • •
_
.•
• ••• •••
. . 37 ..... a 388r0
Ferroviárias de 1:000$; 7 To,- (3' elnisdrão)
1:0251000 Tipo1,40
.
Dias PardraïsindiCO
Apol• res 4un iCiP_a i0;.
..
....
Empréstimo do 1904, port..
4601000
.• • .............
- 52/tablho bisiiiiidirte .
Empréstimo de 1906, port. . „ •
'1531000
Empréstimo de 1914; port:. - . - •
1521000
N.208
Empréstimo de 1917, port.
1511500
.... ...
de
Janeiro,
.12
de dezembro de 1938
Rio
Empréstimo de 1920, port.
1511000
........
Empréstimo de 7 %, port. (decreto 1.535).
. ... . Movimento do dia +9 „,
1751000
17413000
Empréstimo de 7 %, port. (decreto 1.999).
..
'
Café
179SON:
Empréstimo de 7 %. port. (decreto 2.097).
Sadab
Empréstimo de 1931, part.,
1.84er:"`' Entradas. • . •. w • .....
14.949
.•
A 1 ,41 o . es Estaduais:
6.283
Saídas
Minas Gerais de 1:000$, 7 %, nona. (9.661). . • ..... 730R, 110 Consumo local •
Me
7751000 Café retirado do mercado- pelo Departamento Nacional
Minas Gerais de 1:000$, 7 %, port. (9.716).
Minas Gerais de 1:000$, 7 •%, parti. (10:246).
........
do Café
78nm:"
Minas Gerais de 1:000$, 7 %, port. 00.907).
80
780'' •Csfé doado
ri

4

WW

••••

Minas Gerais (le 20(n. 5- To, port. ;1935)
Minas Gerais de 200$, 9 %, port. (1934) 2 • série

Minas Geraks de 200$, 7 %, port. (1934) 3 • série

Pernambuco de 100$, 5 %, port..

São Paulo de 200$, 5 %, port..
Uniformizadas de São Paulo de 1:000$, 8 %. port.. • •

14''
1701 , . ",

1.70$ , A: '
82)03
1.93l 000
961$00u

Existência
... . ... . ......
Preços por 10 quilos:•

Tipo 3
Tipo 4
Tipo 5
Tipo 6

... • ............ . ..

......
*. . • .

..........
........ •

627.979
••n•

••n

-

•
2288

7
Tipo 8

!Tipo

Quarta-feira

DIÁRIO OFICIAI; "(SecOiki I)1

14

\f

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

Dezembro de

1D38.__

RENDAS PUBLICAS

1
A.olcae
01214ii

Entradas - Não bouYe
1.saidas. • ..............
Existência
....
Mercado sustentado.
Preço por sacoe com 60 quilos.:
Branco cristal
C. 'amarelo.
Mascavintio.
Mascavo. . . . • m

•-•-•^* • 61/.. •-•••••-•;

31C
A5.197

558000 a 568000
Nominal
Não há
A88000. a 398000

MAMM*

Recebedoria dcADistrito Federal

Algodo

ffardoil
Entradas
Não houve.
250
Caídas
4,, Ir. "E• WIrenfiribT•~•~
....
Ui-ocistência
............ .. . • •
a_4.136
Mercado estável.
Preços por 10 quilLos *amado dieponívell
Fibra longa:
•
Tipo iserb16 :
Tipo 3
428~ 138090
,
Tipo 4
418000 a 411500
Fibra mé..fia:
Sertões:
•
Tipo 3
391500 a 401500
Tipo , 5
,86$500 E 378500
Fibra curta:
Paulista:
Tipo
•11-~•§•""di
0.1190.9.. MOIA
O síndico, Bento Dias Pereira.
W

Comparação da renda
Exclusive
Geral
depósitos

Arrecadada de 1 a 12 de dezembro de 1938
ú
Em 13 de dezembro de 1938....

16.875:3758200
1.579:867000

Total
Fan igual período de 1937

18.455:2428200
18.280:4278200
16.451:9998200 16.168:7071200

Diferença para mais em 1938

2.003:2438000

16.719:7088200
1.560:7198000

2.111:7208000

Arrecadada de 2 de janeiro a 13
de deennbro de 1938
470.651:3968600 463.450:0318800
359.666:5068000 350.942:2548300
Em igual período de 1937
Diferença para nula em 1938.... 110.984:890100 112.507:7778500

Alfândega do Rio de Janeiro
RECEITA ARRECADADA

ImportAnciaa

Datas
Recisite do dia:
12 de dezembro de 1938
• 2 de dezembro de 1937

1.745:6811300

onn

MORGADO D113PONIVEL/

Receita mensal:
De 1 de dezembro a 12 de dezembro de 1938
De i de dezembro a 12 de dezembro de 137

18.904:9268300
16.334:4368500

Diferença da receita arrecadada para mais
1938

N. 269

Receita global:
De 2 de janeiro a 12 de dezembro de 1938
De 2 de janeiro a 12 de dezembro de 1937

Rio de .Taiielrõ, 13 de dezenabrd 44 DÁ
Movimento do dia
C.44

2.570:4891800
462.562:9778100
471.214:4198000

Diferença da receita arrecadada para menos era
1920

8.651:4418900
• atntradas. • • • • Ir.
•-• • • •-• •-•
•-• •-• •,,TIFIrirw.Fra
idas
I
Recebedoria Federal em MD fiado
Consumo local
Café retirado do mercado pelo Departamento Nacional .
-EKYLI711151 N. 7
do Café
Cafó doado. . • •
•
COMPARAÇÃO DA ARREGWAÇÃO GERAL
Existência
..........••••
•.,
A21-09(1 55~badada He 1 a 7 de dezembro de 1938
8.585:6698500
Preços por 10 quilos:
547:1404700
Em 8 de dezembro de 1938
Tipo 3
•-•
Tipo 4
,
Total
9.132:8108200
•••••
Tipo 5
6.888:1178000
Em igual período de 1937
Tipo 6
,t • II•n••
Tipo 7
•
2.244:6931200
Diferença para nuds em 1938
Tipo 8
'Arrecadada de 3 de janeiro a 8 de dezembro de 1938 325.956:4258900
to_çm
268.787:7658709
Em igual período de 1937
Same
•
Eetradas. • • M
- 2-000
57.168:6608200
Werança para pais em 1938
. • •
Saidas . •
.....
......
2.667
Ex is tê nc i a . • . • •
..
a-'s • g" ,,,•• s - . - - n
COMPARAÇÃO DA A
- RRECADAÇÃO oram,
Mercado sustent ado.
8.5E3:43240OG
'Arrecadada' de 1 a 7 de dezembro de 1938
Preços por sacos com 60 quitei-a - *
546:1881600
Branco cristal
. . ... •••111•11111W").- '14 658000 5610000 Em 8 de dezembro de 1938
C. amarelo
Nominal
t
9.069:6208600
Total
.- ' -Ilascavinho.
11G • :•"..• •r•
•'• • • •
•'• • •.• •r•
•r• •I•
Não há
6.829:9528000
.....
Mascavo. OOMMAAMAMI~o~~4W4MMMM
0000 4 491900 likd igual "Período de 1937
Beciiã
4.423
13.470
1.000

•••••••••n1.

1}:71N4t1V4r'-:

A

Dikereçapara mala em 1938

51.1godElq

Entradas. •
.
Rpulidas. • • • .
Existência
Mercado estável.

.

r

ww....P_AAAAAAAA,~Mo_Aw

Preços por 10 quilos /mercado:*
Fibra longa:
Ti p o 3
....... , .
•
Tipo 4.
.
Fibra média:
Sertôtsa:
Tipo 3
•••
. .
.. _
..
....
ribra curta:
Paulista:.
O -.3fn1ieo. Bento Dias Pereira.

Fardos
959
311

•

2.239:6681600
•••n•••••n••

RecelOotta. Federia em São Paulo
COMPARAÇÃO DA ARRECADAÇÃO GERAL

Disponível
428500 a 431000
418000 a 418500

Arrecadada de 1 a 8 de dezembro de 1938
Em 9 de dezembro de 1938
Total
•
Em igual período de 1937
Diferença para mais em 1938

398500 a 408500
368500 a 378500
3710G u SEEDifil

9.132:8108200
1.444:5708000
10.577:380200,
8.222:950860W
2.354:429~

Arrecadada de 3 de janeiro a 9 de dezembro de 1938 327.400:99589001
270.122:5998100
Em igual período de 1937
Diference para inais em

ons

57.2;S:2CG1600
---------

DraTO

'amar 7SeRifei IT

COMPARAÇÃO DA RENDA EXCLUSIVE DEPÓSITOS

:,krreeadada de 1 a 8 de dezembro de 1938
Em 9 de dezembro de 1938

9.069:6208600
1-.441:4411900
10.511 :0621500
8.16Z:560400

Total
Em i2nal período de 1937

2.348:5021100

Diferença para mais em 1938

Recebedoria Federal em São Paulo
BOLETIM N. 8
COMPARAÇÃO DA ARRECADAÇÃO Mn

Arrcadada de 1 a 9 de dczmbro do 1938
Ein 10 de dezembro de 1938

10.577 :380$260
625:7578900

Total
Em igual período de 1937

11.203:1385300
9.264:8808900

Diferença para mais em 1938
Arrecadada de 3 de janeiro a 10 de setembro de 1938
Em igual perto do de 1937
Diferença para mais em 163,14.,,,„

1.938:2578200
328.026:7538800
271.164:5298600
56.862:22)1$200

COMPARAÇÃO DA RENDA EXCLUSIVE DEPÓSITOS

Arrecadada de 1 a 9 de dezembro de 1938
Ern 10 de dezembro de 1938

10.511:0628500
603:9928300

Total
Em igual período de 1937

11.115:0513800
9.198:6828700

Diferença para mais em 1938

1.918:3728100

EDITAIS E AVISOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO
PCBLICO
Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento
CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE GUARDA SANITÁRIO

São chamados a comparecer, com urgência, zlo Serviço de Biome.
tria Médica, do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, praça Marechal Ancora, Edifício da Imprensa Nacional, 1° andar, às 11 112
horas, os seguintes candidatos inscritos no concurso de guarda sanitário:
99, Genius Rodrigues Costa.
105. Americo Moreira da Silva
366. Aventino de Paula Bastos.
370. Carlos de Sá Pereira.
431. Barnabé Pinheiro Laynes.
464. Rosalvo Cruz.
501. Atfredo Joaquim da Silveiru.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1938. - Roberto de Irtmeot!.!
reltos, secretário do concurso.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO $1,RYIÇO
PCBLICO
Divo de Seleção e Aperfeiçoamento
CONCURSO DE METEOROLOGISTA

Srai chamados a comparecer, na próxima sexta -feirei, aia 16, ãs,
17 horas, no Instituto de Educação, is rua Mariz e Barros, afim 4,1
prestar a prova de técnica de régua de cálculo, os se g uintes can41.9
gatos aprovados na prova escrita de matemática:
Manuel René da Silva Leal.
Ricardo Oreenhalgh Barreto Filho.
Darcy da Costa Milller de Campos.
Leopoldo Rodolpho Feijó Bittencourt.
Murillo Garcia Moreira.
João Rheingautz.
João Baptista de Souza
Helio da Veiga Martina.
Jessé Cortines Peixoto.
Os candidatos deverão vir miutidos de régua de cálculo é
tinta ou caneta-tinteiro.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1938. - Trajara Luiz Lemos,
secretário do concurso,

Dèièiábf'6 Zf6 31/ 138 25339

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES j
Policia do Distrito Federal
DIRETORIA DO TRAFEGO
EXAME DE MOTORISTAS

Re.sultado dos exames efetuados no dia 13 do correntei
Aprovados - Ariosto Fontana, Joaquim Coelho da Silva, Jos-oi
de Almeida Tavares, Luiz Augusto, Joaquim Inácio Barros, Buttinc
Carmine, João Di Lauro, Alvaro Pais da Silva, Osvaldo Pereira dg
Oliveira, Angelo Ribeiro e Euclides José da Silva.
Reprovados 12,
Inspetoria 'do Tráfego, em 13 de dezembro de 1936„
O ing-4
petor geral de polícia, capitão Riograndino

Policia do Distrito Federal
INSPETORIA DO TRAFEGO DO DISTRITO FEDERAI;
Pelo presente edital, ficam notificados a comparecer nesta infré
petoria, dentro do prazo , do 48 horas, para responder por infrae4:4
do Regulamento do Trânsito, o$ proprietários OU condutores
veículos abaixo discriminados:
Omnibus - (Matrícula indistinta, art. 364):
Companhia de Carris, Força e Luz do Rio de Janeiro, no. 4,111
106 e 127 - Artigos 79 e 248 L.
Jose Joaquim de Brito xis. 694 e 747 - Artigo 248 L.
Mário Bianchi, as. 560 e 564 - Artigo 248 L.
Empresa de Omuibus de Luxo Ltd., n, 395 e 396-Artigg
Caldeira & Silva, n. 213 - Artigos 248 C e 81.
Roberto J. Schmidt, n. 320 - Artigos 248 C e 81.
M. P. Salgado, n. 341 - Artigo 248 L.
Viação São Jorge, n. 346 - Artigo 248 L.
José Correia Lopes & Comp., n. 390 - Artigo 96.
Auto Viação Cruzeiro do Sul Ltd., n. 526 - Artigo 248 C.
Empresa Interestadual de Onibua de Luxo Ltd. a. 045
à/À
11£08 218 . 0 e 81.
Viação Centr,11 Ltd., n. 772 - Artigo 92.
Independência Auto Onibus Ltd., n. 779 - Artigo 24§
Cruz Filho & Comp., Ltd., ia. 978 - Artigo 248 L.,
Autos de carga:
José da Costa Faro, n. 88 - Artigo 102.
Francisco Ferreira Isidro, n. 2.483 - Artigo 248 L.
Alfredo Teixeira Leite, n. 2.907 - Artigos 102 e 25%.
Dioorécio itainalho Costa, n. 2.971 - Artigo 248 L.
Moae.ir Barbosa la
n. 4.192 - Artigo 102.
;Ventura Monteiro de kimeida, n. 6.973 - Artigo 248 E.
João Pereira, n. 7.369 - Artigo 102.
José Vieira Monteiro, n. 9.556 - Artigos 102 e 257.
Abílio de Jesus Basilio, a. 10.802 - Artigo 248 L.
Albino Lúcio Menezes, n. 10.919 - Artigos 102 e 252.e.
Manuel Quaresma, n. 10.960 - Artigos 102 e 257,,
António Barbosa, n. 11.127 - Artigo 109 ~Autos de passeio:
Otávio Guinle, n. 31 - Artigo 248 L.
Florêncio Garcia, n. 95 - Artigo 102.
João Brito Santos, n. 470 - Artigo 102.
Paulo Augusto Oliveira, n. 881
Artigo2 48 B.,
Alfredo Brandes, n. 1.357 - Artigo 218 L.
Jonatas Nunes Pereira Filho, n. 1.747 - Arti go f04
Roberto Stem, n. 2.036 - Artigo 248 L.
Mário de Andrade Moret, n. 2.209 - Artigo 143,,
Milton Duque Amaral, a . 2 .268 - Artigo 102.
Mário Gonçalves Braga, n. 2.794 - Artigo 248 L.
Francisco Emílio Silve A. 3.061
Artigo 248
Domingos Martins, o.' 3.109 - Artigo 151.
Cid Ximenes Prado, n. 3.411 - Artigo 143
'Américo Gaudenzl, n. 3.549 - Artigo- 100.
Miguel Machado, n. 3.851 - Artigo 102.
lArlindo Palmeira, n. 4.166 - Artigo 102.
é
'António Rodrigues Correia, n. 4.710 - Artigo 100.
4Joaquim Augusto, n. 5.787 - Artigo 248 L.
Manuel Rios, n. 5.955 .-- Artigo 102.
Mário Bittencourt Sampaio, n. 6.029 - Artig0 248 E.
Rafael Viggiani, n. 8.041 - Artigo 948 L.
Domingos de Ahneida, n. 6.343 - Artigo 102.
José Francisco de Matos, n. 6.779 - Artigo 86
António Rodrigues Cabral, a. 8.005 - Artigo riv,
Antero SiM5e8 da Rocha. n. 8.453 - Arti go 24 8 te.
Mário Alves da Costa, n. 8.567 - Artigo 248 L.
Mário de Paula, n. 8.894 - Artigo 102.

Isaac Figueiredo, n. 0.182 - Artigo 248 L.
Use Araujo Mota Junior, a. 9.897 - Artigo 79 o 81.
José Cardoso, a. 10.103 - Artigo 248 L.
llosd Fausto, n. 10.130 - Artigo 248 L.
Wood Lopes (Co Oliveira, n. 10.980 - Artigo 102.
Mito Paulo ele Miranda, n. 10.069 - Artigo 128, Darigránl
Prancisco Machado ~teiró, W. 14.361 - Artigo tile
António (1 ,., Silva I.Sartins, n. 47.019
Artigo 401.
Osvaldo Furtado de Camps*, g. /7431

OtiÉiriá-felrã

OITO OFIfiTAL "(Seéetia IV

Américo Leal, n. 17.445 - Artigo 248 L.
Auto Barata Forte, n. 17.552 - Artigo 248 L.
Juan Diniz Martinez, n. 18.015 - Artigo 248 L,
Marcos Brandão Rangel, n. 18.020 - Artigo 102.
Américo Caetano Cocchi, n. 18.635 - Artigo 102.
João de Oliveira, n. 18.703 - Artigo 102.
Carlos Lanceiro, n. 19.259 - Artigos 81, 102 e 88
Eduardo de Barros, n. 29.854 - Artigo 248 L.
Luiz Vieira Botelho, n. 20.701 - Artigo 248 L.
Edgar Chagas Dória, n. 21.331 - Artigo 102.
Adriano Gonçalves da Silva, n. 22.876 - Artigos 81 e 248 L.
João Ribeiro dos Santos, n. 22.936 - Artigo 248 L..
Benedito Correia Filho, n. 22.946 - Artigo 248 L.
Domingos Nogueira, n. 23.602 - Artigo 102.
Moacir Pereira de Sousa, n. 24.111 - Artigo 102.
José da Gama Machado, n. 24.851 - Artigo 248 L.
Joaquim de Oliveira, n. 24.863 - Artigo 248 L.
Pedro Nogueira de Ávila, n. 25.099 - Artigo 102.
Joaquim Loureiro, n. 25.725 - Artigo 102.
Antônio Augusto Costa, n. 25.877 - Artigo 79.
Epitácio TimbaKba da Silva, ia. 27.297 - Artigo 248 L
José Campos Oliveira, n. 27.272 - Artigo 102.
Nota - A falta de pagamento das multas importa -na apreeriSão dos doctrrnentos do veículo ou de seu condutor, de acordo com
previste no artigo n. 382 do regulamento em vigor.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1938. - O inspetor, Rio-

tifizembro de 1938_

Inspetoriti dos Cebtrós de Saúde
De acórdo com o art. n. 1.091 do Regulamento Sanitário vi-

gente, fica pelo presente edital . o • Sr. responsável pelo prédio sito

à Praia da Guarda n. 71 (ou seu representante legal), convidado
a comparecer na sede do Centro de Saúde n. 4, à rua Camerino
n. 33, das II às 16 horas, dentro de 8 dias a contar da data da
primeira publicação dèste, afim de tomar ciência do têrmo de intimação n. 43.402.

Inspetoria dos Centras de Saúde, em dezembro de 1938. -

Ligurgo Moreira Cavalcanti, escriturário.

Inspetoria dos Centros de Saúde
De acórdo com o art. n. 1.091 do Regulamento Sanitário vi.

gente, fica pelo presente edital, o responsável pelo prédio sito 1
Ladeira do Morro da Saúde n. 5 (ou seu responsável legal), convi.
dado a comparecer, dentro de 5 dias, a contar da data da primeira
publicação deste, na sede do Centro de Saúde n. 4, à rua Camarim
n. 33, das 11 às 16 horas, afim de tomar ciência do termo de inti.
inação n. 47.402, e do auto de multa n. 481.
Inspetoria dos Centras de Saúde, em dezembro de 1938.. Lycurgo Moreira Cavalcanti, escriturário.

Inspetoria dos Centros de Saúde
De acãrdo com o art. n. 1.091 do Regulamento Sanitário vigente,_fica pelo presente edital o responsável pela casa IV da rua
Saoadura Cabral n. 117 (ou seu responsável legal), convidado a
Escritório de Obras
comparecer na sede do Centro de Saúde n. 4, à rua Camerino n. 33,
¡CONCORRÊNCIA POBLIcA N. H, PARA XXECUÇÃO DA EXTRUTURA EM CON•R das li às 16 horas, dentro de 5 dias a contar da data da primeira
publicação deste, afim de tomar ciência do férmo de intimação
CRETo ARMADO DO NO10 EDIFICIO DA IMPRENSA NACIONAL
n. 47.421 e do auto oe multa n. 498.
Chama-se a atençáo dos interessados para a seguinte corrigénda _ Inspetoria dos Centros de Saúde, em dezembro de 1938. cláusula
i2 a do edital de concorrência publicado no "Diário Ofl- Lecurgo Moreira Cavalcanti, escriturário.
;na
Ciar, n. 268. de 22 de novembro de 1938 tt páginas na. 33.324 e
23.326: que L)' ssará a ter o seguinte teor:
Inspetoria dos Centros de Saúde
12a ciáustila - As firmas concorrentes serão classificadas seDe acórdo com o art. 1.091 do Regulamento Sanitário vigente,
gundo os preços globais do nem (A) da cláusula 3a . Na hipotese de
empate, a o . asAficação será decidida a favor da firma que houver fica pelo presente edital, o senhor responsável pela casa I da rua
oferecido preço mais baixo para o item (B). Continuando o empate Sacadura Cabral n. 117, (ou seu representante legal), convidado a
• obra será adjudicada a quem, por carta fechada e lacrada, em dia comparecer na sede do Centro de Saúde n. 4, á rua Camerino n. 33,
e hora marcados pelo Escritório de Obras fazer maior redução no das 11 ás 16 horas, dentro de 5 dias a contar da data da publicação dêste, afim de tomar ciência do térmo de intimação n. 47.416,
IP-preço global do item (A).
e do auto de multa n. 494.
Caso se Nerifique nevo empate, proceJeo-se-á a sorteio.
Inspetoria dos Centros do Saúde, dezembro de 1938. - Marina
Escritórb, de Obras do Minitsérlo • da. Justiça e Negócios Inte- Coelho Cintra.
riores, * em 13 de dezembro de 1938. - O neenheiro chefe, Luis
Hildebrando de B. Horta Barbosa.
Inspetoria dos Centros de Saúde
De ~do com o art. 1.091 do Regulamento Sanitário vigente,
fies pelo presente edital o responsável pela casa III, da rua SacaServiço, de Obrris
*Ara Cabral n. 117 (ou seu representante legal), convidado a comCópia - Ata re ativa à concorrência para obras nos laboratórios de parecer na sede do Centro de Saúde n. 4, á rua Camerino n. 33, das
química e na sala da secretaria da Escola Nacional de Quimioa, 11 ás 16 horas, dentro de 5 dias a contar da data da primeira pub112
a que se refere o edital publicado no "Diário Oficiar, de 34 cação déste, afim de 'tomar ciência do Urino de intimação n. 47.420,
de novembro de 1938, à páginas na. 23.592 e 23.593.
e do auto de multa n. 499.
Inspetoria dos Centros de Saúde, dezembro de 1938. - Marina
Aos nove dias do mês de dezembro de mia novecentos e trinta e
'eito, em uma das salas do Serviço de Obras, à Avenida Rio Branco Coelho Cintra.
ga. 219-39, edifício da Bibliotéea Nacional, reuniu-se a omina°
tornposta dos Srs. Dr. Eduardo Duarte de Sousa Aguiar, presidente;
y•
Inspetoria dos Centros de Saúde
Dr. Luiz Mário de Sá Freire Sobrinho, pelo chefe da T. S. 0.•'
De &Ardo com o art. 1.091 do Regulamento Sanitário vigente,
essma c. Barioso, chefe da I. S. 0., e Serafim F. da Silva, a, toado
verificado que nenhuma firma' se inscreveu para apresentado de fiea pelo presente edital, o Sr. Anibal Gonçalves da Silva, responsátina proposts, às treze horas o Sr. Presidente, de acordo com o ar, vel pelo prédio sito á rua Almeida Nogueira n. 8 (ou seu represenligo 747, do ltegulamEnto Geral de Contabilidade Pública, mandou Unte legal), convidado a comparecer, dentro de 5 dias, a contar da
~Mino Krttel.

que eu, Serafim F. da Silva, lavrasse a presente ata, que vai por mim data da primeira publicação deste, na sede do Centro de Saúde n. 8,
assinada e pelos demais membros ia ~são. - Rio de Janeira, á rua Golas n. 404, das ii ás 16 horas, afim de tomar ciência do
0 de dezembre de 193k. - SeraPhIRI P . da Silva. """ SOMEI 44184" ait t n de infração n. 445.
Inspetoria dos Centros de Saúde, dezembro de 1938. - Marina
Sd 1Yeire Sobrinho.
/recente C. Barrosa.,
11-.4h4t Cintra.

MINISTÉ1110 DA EDI4IAÇA0 E SACDE
InenidadeL Nacional de

' da Universidade do Brod,

Serviço de Febre Amarelo
DISTRITO FEDERAL

morrm, N. 47-38
Pele presente faço p4blico para conhecimento geral e principal..
De crdcm do Sr. professor Dr. Alvaro Fróes da Fonseca dire- mente para ciência do interessado que o Sr. Joaquim Cardoso Martor da Faculdade Nacional de Medicina d'a Universidade do' Brasil, tins, encontrado à rua Piratiní n. 77, responsável condómino do terse faz público que as provas do concurso para provimento do cargo reno sito à Avenida Suburbana sln., está sendo intimado pelo termo
de professor privativo de Farmácia- Galênica. da Faculdade de Far- de intimação n. 10.190 (70 termo), incidente sobre o terreno acima
CONCURSO PARA PROVIMENTO DO CARGO DR PROFESSOR PRIVATIVO DE
Pkny.nTÁCTA OALÉNICA DA FACULDADE DE FARMÁCIA ANEXA

mácia am xa, terão inicio a 8 de janeiro dg próximo ano de 1939,
lendo ficado a comissão julgadora composta pelos -profersores: Pedro Augusto Pinto, Adelino da Silva Pinto, Abel de Oliveira, Alfredo
Moreire Carlos cio Silva Araujo.
..-crelaria da Faculdade Nacional de :vIedi scinn da Universidade
) Sio I31. asil -,.-, Em 9 de dezembro de 1033. -- Ara. asr Ribeiro de Atem comissão.
; ',ac ida, secretário
_

referido, de acordo com o termo de intimação que vai adiante transcrito:
70 TERMO na INTIMAÇÃO
De conformidade com o artigo 42 do Regulamento do Serviço de
Profilaxia da Febre Amarela no Brasil, áProvado pelo decreto número 21.434, de 23 de maio de 1932, fica por cate instrumento intimado o reso.,nsável condómino do terreno sil.o.à Asenaia Suburbana

DIÁRIO OFICIAL "(SAcção I)
Dezemlitd lis 1938- 23341
.•Humberto de Oliveira Ferretraí
e, na falta do cumprimento desta intimação, sujeito à8 penali•
Flávio Spinola Dias.
dades da lei, a executar no prazo -te 8 dias o seguinte: Proceder no
Joaquim da Costa Marques, s
terreno acima mencionado aos melhoramentos necessários afim de
Mansar Taufic.
ser evilada, por completo, a estagnação de aguas.
Zalt de Sampaio Monteiro CtiOttri,
N. B. — O terreno em apreço foi desmembrado do prédio de
Ozório Bnrbosa Pereira.
In. 229, da Avenida Suburilana e *e estende do Hospital Central do
José Arroio Martins.
Quarta-feira 14

Exército à fabLica da Socieuade Anônima Casa Bano (Avenida Suburbana n. 235) e da Avenida Suburbana ao leito da Estrada de Ferro Leopoldina Railway.
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 1938. — Dr. Sivio Cardoso,

Adolfo de Sousa Pinheiro,
Gilson Ferreira de Almeida. •
Mauricio Inácio Marcondes do 00120 ifintle14-;

Roberto Geraldo Simonard.:
Cândido Seara.
',íon Miranda de Azevedo Mak
(António Carlos da Costa Crua.
!Alípio Mendes Vaz.
António Elias Divana.
Luiz Danilo 'B. da Silva It
Carlos Loureiro de Morai&
Ovidio da Silva SiniõelL
.
José Vieira da Silva.
Wilson Miranda Monteiro de Weiffi.
Alberto Magalhães Heoh-hLuiz Nunes Pereira.
Argens de Souza.
Israel Kleinmann.
Pedro Miguel Abdoz
Ilidio Sauer.
Galba de Miranda Cha...
Léo Rodrigues Lima de GOUVE9a •

Serviço de Febre Miareis
DISTRITO FEDERAL'
ZDITAL N. 46-38

Pelo presente faço público para conhecimento geral e prinol.,
411/lente para ciência do interessado que o Sr. Joaquim Cardoso
flartins, encontrado á rua Piratinl n. 77, por não ter cumprido a
batimação de n. 9.815 (8° termo), de 8 de outubro do corrente ano,
tatá sendo multado pelo Setor 9 do Serviço de Febre Amarela, de
scOrdo com o auto que vai adiante transcrito:
Aos 24 dias do mês de novembro de 1938, eu, médico sanitarista
bbaixo assinado, tendo confirmado a infração do artigo 42 do ReruIamento do Serviço de Profilaxia da Febre Amarela no Brasil, publicado com o decreto n. 21.434, de 23 de maio de 1932, em que
correu o Sr. Joaquim Cardoso Martins, encontrado á rua Piratinf
n. 77, por não ter cumprido a intimação de n. 9.815 (80 termo), referente ao terreno sita á avenida Suburbana sin, de sua responsabilidade, intimação essa que determina: Proceder no terreno acima
mencionado aos melhoramentos necessários afim de ser evitada, por
completo, a estagnação de águas, N. B. — O terreno em apreço foi
desmembrado do prédio de n. 229 da avenida Suburbana e se estende do Hospital Central do Exército á fábrica Sociedade Anônima
Casa Sano (av. Suburbana, 235) e da avenida Suburbana ao leito d.
E. F. Leopoldina Railway, conforme consta do auto de infração, lavrado em 28 de outubro de /938, pelo guarda chefe Jaime de 0114

Vitorio Lanari.

Charles Brooking. '4
Henrique de Géis e Vasconóeloi, '
Rosário Batista Conte.
Manuel Segadas Viana.
Paulo Frederico de Albuquerquiii
António Cândido de Figueiregg,
Paulo de Almeida Machado.'
J3enedicto &SUL
Paulo Marcelo de Castro

veira Ramos e testemunhado por Ernesto Pereira Bastos e Francisco'
Peixoto da Conceição, lavro contra o mesmo o presente auto de mul-a
Ia em duplicata, do qual se lhe entregará um dos exemplares paral
°Macia sua, ficando o infrator citado para pagar na Tesouraria da
'Ministério da Educacão e Saúde, mediante gula expedida pela Se leção de Contabilidade do Serviço de Febre amarela, dentro do prazo
de dez dias contados da data do ciente ou da publicaçãO no "Diário
Oficial", a importancia de 2:000$, correspondente á multa ~ninada
no art. 42 do Regulamento do Serviço de Profilaxia da Febra Ama.'

Barbas(.
Jorge Joaquim de Castro Bariber
Renato Clark Bacelar.
Alberto Barbosa Hargreaves.

Benrique Duek.

Homero Maia Pastaria.
Irun Santana.
Carlos Ramalho kW.

Didgenes Roma.

rala no Brasil, 'devendo o infrator, na caso de recurso interpô-lo denn

iro dos cinco primeiros dias uteis daquela prazo mediante depdsitOf
aem o que será a mu/ta cobrada executivamente, no Juizo commiaeog,

• Dr. &geio Cardoso,

Miguel Elias.
Nelson Pereira do Amaral Carvalho
Marina Dias dos Santos.
Pedro Robert.

José Carlos d'Andreta.
Isa Klinger.
Maria Panzera.
•
Maria José Cotei

Oeolando Indico Machado.

Fernando Augusto da Frota Linhares,
Armando Brandão de Carvalho.
Antônio Geraldo Lagden Cavaleanti.
Armando Macieira • de Agulir.
Herbert Barbosa Rumans.
Jtésé Carlos do Araújo.
Paulo do Amaral Pamplons
Vítor de Melo Sohuebel.
Giacomo Raja Gabaglia
Joeé Moacir Serra.
Bilson Catre Perissé.
Antonino Manuel Oure.
Francisco Alcântara Gomo
Marro Giacomino Dante
Salomão Elaine Tanurt
Mário Rutowitsch.
Dante Basto3 Cabella.
Antônio Ferreira Filho.
Cid Nunes da Cunha.

José de Pauta Eduardo
Pedro Cisoto.
Viterto Antunes Storry.
Aristides Celso Ferreira Limaverde.
Plínio Lima Aula°.
Afonso Berardinelli Tarantino.

CE"

Novis.

Impia zawm~
Teófilo Machado de Armai, WSWelmar de Cuim e Silva.
Oeritldo de Oliveira Melo
Francisco Eleutério Rainsuat"
Mona° ~1110 de Li

Manuel Sader.

Faculdade Nacional de Medletnti '
Doutorandos em colaram grau. solene, às i horas do
dezembro de 1038, no Teatro Munleipak

•

remando António Ouerrebe I§
tCoridon Eurfelo Álvaro FIZ%
Marvey Ribeiro de Sm"

dia 2 44

Jaime Monteira DuarteDarei Rosa..
Otávio da Freitaa
Haroldo de Azevedo Rodripati.

.LeOnidas Hermes da

Fone" ~ti.;

iNe/son Alves dos Santos.
Afonso de Faria Mendonça.
Esmeraldino Gomes Matinê. I

Paulo Navio.
Aeraldo Junqueira ~giz.:
Azarias de Andrade Carvaffir
LejeuDe Pacheco Henrique. dai
Armando Berti.

(Remido Werther Orsetti
Júlio Pugliesi.

Oustivo dos Reis.
!Cláudio Vieira Cavalcanti
José Cintra Franco.
Rafael Oo vos Andrade,
Eduardd Sá Fortes Neto.

Renato (luas de Viveiro%
Elzo Arruda.
João da Silva Rocha.
João Gonçalves Barbosa
João Batista Ribeiro de Lig
Luiz António Horta Barbai
Geraldo Vilela Rosa.

Jeferson Barbosa de Mamai
Olhado António Ramos.
Miécio Ardi° Jorge Banal
Werther Leite de Castro.
José Saily Torres.
Eitel Zulchner de Andrade

~ou

15N-2
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Alcebfades de Araújo Romãe. .
Virgilio Mauro Miguel Pereir;

•••••
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Salvador Sardas.
Osvaldo de Toledo Barros.
Pedro Pinto de Brito Pereira
Parid Elias Abud.
José Joaquim Pereira Júnior,
João Saraiva de Andrade.
Osiris Domingues.
Euclides Borges.
Marcelo José Figueiredo Lima.
Rosalvo Passos Souto.
Frederico Stolze Baiana.
Fernando Alonso Sobrino.
Preiss Edwin Lohmann Júniot,
Roberto Miler Bueno.
Gerson Rodrigues do Lago.
José Dunham.
Paulo Ferreira.
Egberto Moreira Penido Burnieri
Juércio Somarão Brandão.
Geraldo Gonzaga Vieira da Silvg
Altivo Teixeira da Silva.
Glauco Rodrigues Alves Barbosa,
Gilberto de Freitas.
'Silvio Soares de Mendonça.
Fernando Luiz Martins Ribeiro.
Francisco Geraldo Soares de Ciouveht,
Gustavo Soares de Gouveia.
Roberto Maia Rocha Brito- Mário Pagano.
Pedro Banhara.
Nacim Rassi.
Anselmo Cardilo.
!Avio de Queiroz.
Evandro H. Magalhães de Almeida.
Roberto Barbosa de Miranda.
Luiz Carlos Moreira de Sousa.
Silvio Roberto Barbosa de Oliveira.
Consuelo de Morais Sarmento.
Delzo Espósito Rossi.
Olavo de Assis Sartori.
Célio Scheiner Gonçalves.
Dante Lazzeronl Júnior.
Alvaro Simões de SOEM
Secretaria da Faculdade Nacional de Medicina, 10 de dezembro
de 1938. — Sebastião B. Coelho, oficial administrativo. — A. Ribeins
de Almeida, s,ecretário.

Defesa:. .
- Aut • n. 1.635, estrada da Taquara n. 94.

. Construir caixas que correspondam as exigências 40 regulamento
em

substituição as que estão:
Auto n. 1.625, rua 'General Bruce n. 2151, artigo 92.

Auto n. 1.627, rua General Bruce n. 286, artigo 92.
AuZ,o n. 1.630, .ua Teixeira Junior n. 15, artigo 92.
Secção te Expediente, 9 de dezembro de 1938. — Tedfilo Dias
-Ribeiro, Chefe da Secção.

Serviço de Aguas e Esgotos do Distrito Federal
SECÇÃO DE EXPEDIENTE
De ordem do Sr. Diretor aviso os proprietários dos prédios

abaixo mencionados que têm o prazo de oito dias, a partir da primeira publicação deste, para apresentar defesa sôbre iregularidades
no abastecimento dágua desses imóveis, antes de serem aplicadas as
penalidades previstas no decreto n. 24.732, de 13 de julho de 1934:
Auto n. 51, rua Pernão Cardim n. 61, artigo 89.
Autor n. 53, rua do Alto n. 130, fundos, artigo 89.
Auto n. 22; estrada do Engenho Novo, n. 29, artigo 89.
Auto n. 23, rua Lemos de Brito n. 119, artigo 89.
Auto n. 27, rua João Vicente n. 407, artigo 88.
Auto n. 45, rua Aurora ri. 72.
Auto n. 41, rua Major Règo n. 253, artigo 89.
Th o nakh
Secção de Expediente, 9 de dezembro de 1938.
Dias Ribeiro, Chefe da Secção.

MINISTÉRIO DA GUERRn
Estado Maior do Exército
CONSELHO .DE ADMINISTRAÇÃO
CONCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA PARA 193
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.
• secretário do C.. A., nod
. Os interessados serão atendidos pelo
,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 Ii horas do dia 17 do
-corrente" 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 deWaeuldade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil vida apuração.
Rio de Janeiro, C. F. 9 de dezembro de 1938. — Capitão Arft
CONCURSO PAEA ~Cl& unto DE CLINICA MÉDICA
mando de Freitas Rotim, secretário do C. A.
De ordem do Sr. Professor Dr. Alvaro Fróes da Fonseoa,
reter da Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil,
se faz público que as provas do concurso para docência livre de
• Primeira Formação Sanitária Regional
Clínica Médica, terão inicio à 13 de janeiro do próximo ano de 1939,
EDITAL PARA VENDA DE ANIMAIS
tendo ficado a comissão julgadora composta pelos professores
Aloisio de Castro, Rocha Vaz, Artidônio Pamplona, Alcides Liais e
De acórdo com a autorização do Senhor Coronel diretor da DiManha Bueno.
retoria de Remonta e Veterinaria, e de ordem do Senhor Capitão méSecretaria da Faculdade Nacional de Medicina da Universidade dico Doutor Renato Augusto Monteiro da Cunha, comandan te da la
Formação Sanitária Regional, serão vendidos em hasta pnblica it
do Brasil.
Em 12 de dezembro de 1938.• — Arthor Ribeiro de Almeida, (onze) animais tornados imprestáveis para o serviço do Exercito, às
nove horas do dia 9 de dezembro próximo vindouro, no quartel da Prisecretário, em comissão.

Serviço de Aguas e Esgotos do Distrito Federal
SECÃO DE EXPEDIENTE
- De ordem do Sr. Diretor, aviso os senhores proprietários que
deverão tomar, dentro clã prazo de oito dias, a contar da primeira
aimblicação deste, as providências abaixo mencionadas.
Se o serviço não fôr executado dentro desse prazo, será aplicada

o penalidade prevista no decreto n. 24.732, de 13 de julho de 1934:
Apresentar defesa e construir caixa para proteger o hidrômetro;
Auto n. 1.615, rua Fagundes Varela n. 110, artigo 92.
Auto n. 1.617, rua Teixeira Junior n. 128-A, artigo 92
Auto n. 1.618, rua Teixeira Junior n. 120, artigo 92.,
Auto n. 1.619, rua Teixeira Junior n. 126, artigo 92.
Auto n. 1.620, rua Teixeira Junior n. 128, artigo 92.
Auto n. 1.621, rua Teixeira Junior n. 21, artigo 92.
Auto n. 1.622, rua Teixeira Junior n. 90, artigo 92.
n. 1.623, rua Teixeira Junior n. 92, artigo 92.
Auto n. 1.626, rua General Bruce n. 278, artigo 92.
Autc n. 1.633, rua "A", Osvaldo Cruz, n. 59, artigo 90.
Apresentar defesa e colocar porta na caixa existente:
Auto n. 1.624, rua General Bruce n. 296, artigo 92.
Auto n. 1.628, rua General Bruce n. 291, artigo 92.
Au; n. (.629. rua General Bruce ir. 292, artigo 92.
Auto n. 1.631, rua Teixelia Junior n. 19, artigo 92.

meira Formação Sanitária Regional sito à Avenida Pedro II n. 383.
Quartel em São Cristovão, 24 de novembro de 1938. — José
pio Moreira da Silva, i° tenente de Adm. Almoxarife.

Primeira Circunscrição .de Recruta_nento
CONCORRENCIA ADMINISTRATIVA
De ordem do Sr. coronel presidente do Conselho de Administra.
Cão, comunica-se aos interessados na concorrência para fornecimento a' esta C: Il., publicada no "Diário Oficial" de 2.5 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. publicado no D. O. de 30, tudo de novembro próximo findo.
— Luiz Gonzaga da Costa. 1.0 tenente de administração, almoxarin
fe-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.

•' • • 1 • .1,
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'Primeiro 11egimento • de Intantaria

CONCORUNCIA ADMINISTRATIVA
sorrio. N. i
. De ordem do Sr. Coronel Presidente do Conselho de Administratão. faço saber que, de acordo com as Instruções baixadas pelo senhor
Ministre da Guerra. em Aviso n. 35, de 9 de novembro próximo findo,
publicado no *Didrio Oficial de 11. à pág. n. 22.511. estará aberta a partir desta 'data até 15 dias apds à publicação deste edital, a concorr(incia administrativa para aquisição de artigos de consumo bebiflual.
A concorrência obedecerá as seguintes normas:
A — Inscrição:
1 — A inscrição será feita mediante requerimento do interessado
Ou seu representante legal, dirigido ao Sr. Coronel Presidente do Gensoim de Administração do V' Regimento de Infantaria. No requerimento o candidato deverá declarar, quer além das obrigações deste
edital. Lambem se . sujeitará às exigências referentes a concorrências
estabelecidos no Código de Cnntabilidade Pública da União, seu regulamento e na legislação em vigor.
2 — O requerimento será acompanhado dos seguintes documentos:
a) registro de contrato socia! ou da firma individual feito no
Departamento Nacional do Trabalho e Comércio, com declaração expressa do capital;
b) estatutos, em original ou "Diário Oficial" cai que se achem
publicados, cum aprovação e registro, quando.forem sociedade anônimas legalmente conatituidas. de acordo com o .Dscreto u. 43 .1, de
4 de julho de 1890;
c) "Diário Oficial" com a publicação do decreto autorizando a
funcionar na República, quando se tratar de firma estrangeira;
d) quitação dos impostos sobre a renda, municipais e federais,
sempre os últimos;
e) certidão de que trata o § 1° do art. 33 do regulamento anexo
ao Decreto n. 21.291, de 12 de agosto de 1931 (dois terços);
() declaração escrita do negociante indicando o ramo de sua foidústria ou seu comércio, afim de ser inscrito para concorrer nos
gupos ou . atigos que são de sua especialidade industrial ou connf,,rcial.
Esta declaração deverá ser provada com documentos próprios. a'ém
da licença da 'Prefeitura. de negociante em grande escala. Cabe as
Unidades Interessadas o direito de verificar "in loco", e em qualquer
tempo. se o negociante possue em seu armazem ou depósito, e na
proporção das respOnsabilidades que assumirá. se tirar algum fornecimento do género. que consta da sua declaração:
g) certidão e guia de se'o da Alfandega, provando que é importa'dor em grande escala, quando se tratar de artigo de procedência esj,rangetra;
3 — No requerimento do inscrição, o peticionário discriminará
elaramente os documentos que apresenta.
4 — Os documentos relativos aos impostos federais e municipais
prevalecerão até um mês depois da data legal para a sua renovação
e o inscrito, que não apresentar dentro desse tempo os novos documentos, será excluído e não poderá sem que os legalize, tomar
parte nesta concorrência.
5 — Com exceção das cauções, cujos recibos de depósito na Caixa
Económica. devem ser entregues diretamente à Secretaria do Conselho, os demais documentos poderão ser apresentados na Diretoria de
lntermoneia da Guerra ou no Serviço de Intendência Rogionat, onde
será julgada a idoneidade do concorrente. Neste caso esses orgãos
administrativos fornecerão as certidões respectivas. cole acompanharão o requerimento de inscrição, devendo estas certidões especificar
os grupos dos artigos a que se referir a proposta.
, 6 — A inscrição começará na data da publicação deste edital e
borá encerrada 15 dias após. As 14 horas. imprnrrogavelniente.
7 — O interessado poderá inscrever-se em mais de um grupo
desde que preencha as formalidades exigidas para cada um deles, fazendo proposta e canção em separado.
B — Propostas:
8 — Na proposta será mencionado, por unidade, o pr s oo líquido
'
Ole cada artigo, escrito em algarismos e por extenso, ps salecetido
sempre em caso de dúvida, o indicado por extenso.
9 — Além do preço líquido, nos termos do artigo anterior (número 8), a proposta deverá trazer a declaração de que se compromete
4 fazer o fornecimento da quantidade pedida. sem limitação.
10 — As propostas remetidas pelo correio só poderão ser apuradas se chegarem a este Regimento até às 10 horas do dia marcado
para a realização da concorrência, deverão vir, em sobre-cartas não
transparentes. devidamente lacradas, tendo por fora as seguintes iadiracões. claramente legíveis:
a) Destinatário; Coronel Presidente do Cnnselho de Administraçào do 1 0 Regimento de Infantaria — Vila Militar — Capital Fegeral;
•
b) nome da firma concorrente;
c) grupo ou grupos de material a que se referir a proposta.
11 — Não serão tomadas em consideração as propostas que oferecerem vantagens não previstas neste edital ou que a l terem a no-inenclaturít e classificação dos artigos ou peças enumeradas nos difeftentsis grupos.

12 — As quantidades prováveis a ser aduridas, não constituem
compromisso de compra para o Conselho de , Administração que ao
reserva o direito de as reduzir ou aumentar, anular total e parcialmente, consoante os interesses da Fazenda Nacional.
13 — O prazo para a apresentação das propostas terminara lie
14 horas de 15 dias após a data da publicação deste c. :.tal no -Diário
Oficial".
C — Cs:Anões:
14 — Para garantir a insesição, os candidatos julgados idóneos
são obrigados a fazer unia caução de 500000 (quinhentos mil réis),
por grupo, adiante enumerado. Esta caução vigorará durante todo o
período da concorrência e só os candidatos não adjudicados com ternecimento poderão levantá-la quando lhes convier, mediante requerimento.
15 — Além da caução de lossuição os adjudicados caucionarão .
para garantia do fornecimento, dentro de 5 dias contados da ddla
em que tiverem sido notificados para isso, uma importância de 10 %
olá a quantia de 50:000000 e mais 5 SI) sobre o que exceder desta
última quantia. O cálculo será feito de acordo com o máximo provavel das encomendas a serem realizadas na vigência da concorrência.
16 — O concorrente a quem for adjudicado qualquer artigo. que
se negar a fazer a caução para garantia do fornecimento, será considerado inictôneo.
17 — Essas cauções serão feitas na Caixa Econômica Federal,
mediante oficio da autoridade competente (I). I. Q. 1a, I. R. ou
Presidente do Conselho de Administração deste Regimento).
D — Alunas:
•
18 — O fornecedor que, sem motivo de força maior devidamente
compro\ titia. deixar de entregar dentro do prazo fixado no ped do.
os artigos nele incluidos, pagará urna multa progressi.a e en emala
da seguinte forma, sobre a importância total dos artigos não entregues:
, a) 0.3 % por dia que exceder do prazo. até 15 dias de atrazo;
J) 0,5 % por dia que exceder do prazo, precedente até 30 dias
de uivar.):
C? findo o prazo de 30 dias de atrazo, será o material adquirido
dequeio possa entregar no menor prazo, correndo a diferença de
preço per conta do fornecedor faltoso;
d) no caso em que o material de um mesmo pedido seja recusado
pela segunda vez. a Adininistração do Corpo poderá cancelá-lo, adquirindo os artigos de quem possa entregar no rneuor prazo, correndo
a diferença de preço por conta do adjudicatário faltoso.
19 — Os artigos recusados deverão ser retirados do Almoxarifado
dentro de 5 dias contados da data em que o fornecedor tenha sido
notificado da decisão do Conselho de Administração: esgotado Asia
prazo, o fornecedor pagará por dia, uma armazenagem correspondente
a 1/10 % sobre o valor total dos artigos recusados.
E — Pedidos — Recusa — Prazo para entrega:
20 — Os pecrdos serão parcelados dentro de ea4e trimestre, devendo as últimas entregas, correspondentes ao á* trimestre, 'serem
feitas até o dia 20 de dezembro.
21 — O recebimento de qualquer artigo será sempre feito nos
respectivos depósitos, sendo que as despesas cum' sõ seu transporte
correrão sempre por conta do fornecedor. No caso de restitmção
rerá ainda a despesa por cinta do fornecedor.
22 — Cada empenho constitue para o fornecedor responsabilidade em separado, e. quando houver mais de um. a anulação de (pia quer deles nj.in exonera o responsavel da obrigação integral da ex..cução dos demaiR.
2,3 — Quand .) por qualquer motivo houver anulação de empenhos
de doesas não serão admitidas rec l amaçGes. conforme estabelece o
art. V. da Lei ii. 156. de 24 de dezembro de 1935.
^ 24 — Os empenhos serão entregues, devidamente protocolados
aos fornecedores ou seus representantes. que assumem automaticamente todos os compromissos deles decorreotes, até a sua completa
satisfação.
25 — Para todos os efeitos legais só será reconhecido como pedido oficial pelo qual é responsavel o Conselho de Administração. o
empenho (pedido) extraido e assinado pelo almoxarife, com o visto
do relator e autorização do presidente do C. A. O Conselho não se
responsabilizará por pedidos verbais, telefónicos ou mesmo eS4
critos.
F — Disposições gerais:
26 — A presente concorrência vigorará durante todo o exercício
de 1939.
27 — Todos os artigos obedecerão rigorosamente à nomenclatura
dos grupos adiante enumerados.
28 — Sempre que ocorrer a- necessidade de um ou mais artiaos
previstos em qualquer um dos grupos da presente concorrência, bout
como para artigos' desta para os quais não tenha sido oferecido preço
o:
forne:edores inseri#,pg
algum será feita especu l seão
grupo em que os mesmos
sobre as mesmas br.s
se enquadram.
29 — Nos casos omissos as deciaões serão tomadas de acordo cora
a legislação em vigor.
30 — Quando, porém, nela não se. enquadrarem em tais casos, o
Conselho resolverá de acordo com a parte interessada, tendo sempre
em vista os interesses da Fazenda Nacional.
31 — Todos os esclarecimentos julgados necessários serão pres.
Lados aos interessados na Secretaria do Conselho de AdministraçãO
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do 1° Regimento de Infantaria, na Vila Militar nos dias úteis das 8
às 11 e das 13 às 16 horas, até a véspera do encerramento da inscriei' o.
32 - A autoridade competente poderá anular em parte ou em
todo a concorrência, se julgar necessária aos interesses da Fazenda
Nacional. sem que desse ato decorra direito de reclamação aos proponentes.
G - Processo das contas:
33 - As contas serão processadas, dentro de 8 dias a partir da
data da apresentação e pagas, impreterivelmente, até 15 dias depois
da mesma data. Entretanto, a data da apresentação da conta sé poderá
preceder a do recebimento dos artigos, a qual virá expressa no recibo passado no empenho pelo agente competente. Para o pagamento
da conta é indispensavel que a mesma venha acompanhada do respectivo pedido.
- Divisão, por Grupos, do Material em Concorrência para
1939. adiante especificados:
V Grupo - Material de Ferr.!doria - Caução 500$000
2' Grupo - Artigos de Eletricidade - Caução 500$000.
Grupo - Artigos de Ferra e ns, material de instalação, eui. Caução 500$' .0.
4* Grupo - Material de const . ção - Caução 500$000.
V Grupo - Mobiliário de mar , ra, de aço, arquivos, fichários, máquinas de e., over e calcular, eth. - Caução réis
500$000.
C• Grupo - Matéria prima para seleiro-corrieiro, sapateiro e carpinteiro, inclusive máquinas, ferramentas e utensinos - Caução 500$000.
7* Grupo - Material de alojamento e de limpeza em geral - Caução 500$000.
r Grupo - Gêneros, doces e conservas alimentícias, pão e café
Caução 51303000.
9' Grupo - Carnes e pescados nacionais - Caução 200$000.
40* Grupo - Forragem (capim) - Caução 5002000.
11° Grupo - Frutas, verduras e temperos - Caução 5003000.
126 Grupo - Material para rancho e cosinha - Caução 500$006,
13° Grupo - Combustivel e lubrificante - Caução 5003000.
Quartel do 1° Regimento d Infantaria, na Vila Militar - Capital
Federa/. 3 de dezembro de WS. - Oswaldo Varejão da Fonseca,
Xenente secretário do C. A.

r

r

Discriminação do material constante dos grupos de que trata X
letra H do edital acima:
1 GRUPO
MATE:RIM. DE FERRADOElà
Prefixo

VT-08-A

1. Aço em barra, perfil quadrado, de 2" (3 cat. 08), Para martolos, Kl.
2. AÇO em barra, perfil quadrado, de 1" (2 ern.54) para talha.
doiras, Kg.
2. Aço em barra, perfil red indo de 1/2.* (1 om.27) para pop.
¡duros, Kg.
Prefixo VT-08-C
E. Carvão de Cooke, n. 3, para forja, tonelada P. R.
2. Carvão de pedra Cardiff n. 3, para forja, tonelada P. R.
3. Carvão de pedra nacional beneficiado para forja, tonelada P. R.
4. Cravas nacionais, C11/5, milheiro.
5. Cravos nacionais CR/6, milheiro.
,
6. cravos nacionais CR/7, milheiro,
7. Cravos suecos (Mustad) C11/5, milheiro.
8. Cravos suecos (Mustad) 0H16, milheiro.
1.
2.
3.
4.

Prefko VT-08-F
Perro em barra, 5/18" x 1'' (0 cm. 79 x 2 cm. 54), quilo.
Ferro em barra, 3/8" x 1 - 10 em. 95 x 2 em. 54), quilo.
perro em barra, 7/16" x 11/8" (1 cm. 111 x 2 cm.85), quilo.
Ferro frisado (velho), po,.a ferraduras (1 em. O x 52 em. x 2
em. 5), quilo.
Prefixo VT - 08 -V
VergaTbão de ferro de 1/2" (1 cm.,27), Para atiçadores, quilo.

Prefixo VT-04-A
4. Algarismos de aço de 5m/in para marcar ferro (coleção).
Z. Algarismos de bronze de 15 mim para marcar ferro (coleção),,
3. Atiçador de gancho, com 80 em., um.
4. Atiçador de ponta com 80 cm., um.
Prefixo VT-044
I. Bigorna de 40 quilos, uma.
2. Bigorna de 75 quilos, uma.
Prefixo 7T-04-C
1. Corda da cânhamo de 3/4 (19m/m),
0. • Gord% de oanhalno de 5/2" ,(12 m/m 7), quilo,
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Prefixo VT-04-F
3.1 Faca do ferrador (Peugeot Fréree), dúzia P. R.
Prefixo VT-04-G
4. Grosa meia-11'a, uara ferrador, de 14" (35 cm.,50), dúzia P. R
Prefixo VT-04-L
1. Lima meia cana bastarda, de 14" (35 em.,56) 1 dúzia P.
2. Lima meia cana murça. de 14" (35 em.,56), dúzia P. R.
3. Lima paralela bastarda de 14" (35 em.,56), dúzia P. R.
4. Lima paralela murça de 14" (36 cm.,56), dúzia P. R.
5. Lima redonda bastarda de 14" (35 cm.,56), dúzia P. R.
6. Lima redorda murça de 14" (35 ein.,56), dúzia P. R.
Prefixo VT-01-M
1. Malho de 3 1/2 quilos, um.
2. Manilha de sola reforçada, uma.
3. Marca de ferro EM (mod. regulamentar: 6 cm. x 6 em.), uma.
4. Marca de ferro R, de 6 em. x 4 uni., uma.
5. Martelo de contra-forjar, de 1 quilo, um.
8. Martelo de ferrador, tamanho médio, M. (Peugeot Fréres),
dúzia P. R.
7. Martelo de palma, grande, 50 m/m (Peugeot Paires), dúzia P. R.
8. Martelo de palma, médio, 40 m/m (Peugeot Fréres), dúzia P. R.
9. Martelo do pena, de 30 mim (Peugeot Fréres), dúzia P. R.
10. Metro articulado de latão c/ 7 mim, de largura, um.
Prefixo VT-04-M
1. Ponteiro com cabo, para craveira, uni
3. Ponteiro de mão, para craveira, um.
Prefixo '4'T-04-P
_ft • Rebolo de esmeril Carborundum, de 1" x 6"(2 em.51 x 15 em..24),
com engrenagem, um.
2. Rebolo de pedra de 12" (30 cm.,47), com caixa de madeira a
veio, um.
Prefixo VT-04-R
1. Talhadeira facetada para hogrona, uma.
2. Talhadeira inglesa, com cabo, uma.
3. Talhadeira para cortar a frio, de 1 1/2" (38 mim) com cabo, uma.
4. Talhadeira para cortar a quente, de 1 1/2 (38 miro) com cabo,
uma.
5. Talhadeira reta de 1 1/2" (38 mim), para bigorna, uma.
6. Tenaz de bigornar garganta, estreita (oom perna de 35 cm.), uma.
7. Tenaz de bigornar, garganta larga (coto perna de 35 em.), uma.
8. Tenaz de caldear, garganta estreita (com perna de 60 cm.), uma.
9. Tenaz de caldear, garganta larga (com perna de 60 em.), uma.
10. Torno de bancada, 6", de boca (15 em.,24), com cabo, um.
Torquez de orelha, para ferrador (Peugeot Fréres-996), dúzia P. R.
II GRUPO
MATERIAL DE ENGENHARIA (ARTIGOS DE ELEMICIDADS)

Prefixo EN-01.-C
Cabinho flexivel para lustre n. 16 B & S, meei)
Idem, idem n. 18,.B & S, metro linear.
Idem, idem, n. 20 B & S, metro linear.
Cordão para telefone Ericson, um.
Prefixo EN-01-F
1. Fio fusivel de chumbo de 0,5 ampères, quilograma.
2. Idem, idem, de 1 ampère, quilograma.
3. Idem, idem, de 2 ampères, quilograma.
1.
2.
3.
4.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Idem, idem, de 3 ampères, quilograma.
Idem, idem, de 4 ampères, quilograma.

Idem, idem, de 5 ampères, quilograma.:
Idem, idem, de 6 ampères, quilograma.
Idem, idem, de 10 ampère, quilograma.,
Idem, idem, de 15 ampères, quilograma.]
Idem, idem, de 20 ampères, quilograma.
Idem, idem, de 25 ampères, quilograma.,
42. Idem, idem, de 30 ampères, quilograma.
13. Idem, idem, de 40 ampères, quilograma.
14. Fio sob chumbo, Pirelli ou equivalente -com condutor isolado a
borracha e fita isolante, para 200 volta, n. 20 B 81 S, metro
linear.
Fio sob chumbo, Pirelli ou equivalente, com dois condutores
55.
Isolados a borracha para 200 volta de 2 x 20 B & 5, metro
linear.
56. Fio sob chumbo, Pirelli ou equivalente, com très condutores
isoladoe a borracha para 200 volta, de 3 x 20 B & S, metro
47. Fio aliurril•lo% de asbestos n. 14 B 8, quilograma.
18. Fio R. C. 3 tipo Rio, Pirelli, ou equivalente, isolamento de
borracha para 600 volta, e/2 capas de algodão impregnada
de massa preta a prava de tempo, em rolo de 100 "atros,.
n. 18 B & Et. rolo.
/O. Idem, idem, n. 16 13 & 8, rolo.
20. Idem, idem, n. 14 B & 8, rolo
ti. Idem, idem, n. 12, B & 5, rolo.
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Prefixo en-02-A
1. Abatjour de ferro esmaltado verde e branco, sem colar, de
203,2 m/na (8"), um.
2. Aranha para tempo, alemã de 57,15 mim (2,1/4"), uma.
3. Armação pendente constando de plafonier e portaeg lôbo com
chapa de cobre n. 16, travessa, parafusos. argolas fechadas.
corrente e suporte de primeira qualidade, tendo 1 metro de
comprimento, corrente n. 2, para gladio de 85,55 i3.1/4"),
boca, uma.
4. Idem idem, idem, de 1,50 metro de comprimento corrente n. 2
para glabo de 85,55 mim (3.1/4"), de boca, urna.
5. Idem, idem. idem, de 1 metro de comprimento, corrente n. 3
para gladio de 101,6 m/rn (4") de boca, urna.
6. Idem, idem. idem, de 1.50 metro de comprimento, corrente n. 3,
para glerbo de 101.6 m im (A") desboca. urna.
7. Idem. idem, idem de 1,50 metro de comprimento, para glôbo de
152.4 mim (6") de boca, unia.
8. Armação portatil, com cabo. larnpada, uma.
9. Arruela de aço galvanizado para eletrocluto de 12,70 m/m .(1/2"),
uma.
Prefixo en-02-B
1. Base de tomada, de porcelana branca, pequena. uma.
2. Idem, idem, grande, urna.
3.. Idem, idem, de baquelite, uma.
Prefixo en-02-C
1. Caixa de derivação, quadrada, de 101.60 x 101,60 a 38.10 mim
(4" x 4" x 1.1/2"), universal ri. 52.151, furo de 12.70 m/m
(1/2"). esmallada, uma.
2. Idem, idem, idem, galvanizada, uma.
3. Caixa de derivação, quadrada de 119,09 x 119,09 x 33,97 m/m
(4.11/16" x 4.11/16 x 2.1/8"), universal n. 72.117. esmaltada, urna.
4. Idem, 'ciem, idem, galvanizada, uma.
5. Cigarra de ferro, nacional para 10 volts, uma.
A. Cigarra de haquelitea nacional para 10 volts, uma
7. Cleats p ara 2 fios, cern parafusos, par.
8. Idem, para 3 fios com parafusos, par.
•
Prefixo en-02-F
1. Fita isolante de pano preto "Leader" ou ' "S. I.", em peça de
0,2268 kg. x 19,0r, mim (1/2 a x 3/4") peça.
2. Idem com Isolamento cie borracha do Pará, em peça do 0,2268
x 3/4"), peça.
kg. x 19,05 rn/rri (1/2
3. Idem, de cambrie amarelo, em peça de 19.05 mim (3/4") X 0,05
m/m tendo 33.97 mim (3d gorgas). peça.
4. Idem, idem, em peça de 19,05 m'm (3/4") x 0,20 m/m tendo
33.0e7 m/m (36 gordas), peça.
a. Idem, idem em peça de 25,40 mim (1")x0,20 m/rn tendo 53,997
mim (38 gordas), peça.
Fusível
de rolha, fixo, de 6 amperes, um
6.
'7. Idem, ideia de 10 amperes, um.
8. Idem, idem do 12 amperes, um.
o. Idem, idem de 15 amperes. um .
10. Idem, idem de 20 amperes, um.
11. Idem, idem de 25 ampnres, um.
12. Idem, idem de 30 amperes, um.
43. Fusível de rolha renovável de O amperes, um.
14. Idem. idem de 10 amperes, uru,
15. Idem, Idem de 12 amperes, um.
16. Idem, idem de 15 amperes, um.
17. Idem, idem de 20 amperes, em.
18. Idem, idem • de 25 amperes, um.
10. Idem. idem de 30 amperes. um .
20. Fusível de cartuchos e faca, de 3 amperes.
21. Idem de 4 amperes, um.
22. Idem de 5 amperes, sim.
23. Idem de 6 amperes, um.
24. Idem de 10 amperes, um.
25. Idem de 15 amperes, um.
26. Idem de 20 amperes, um.
27. Idem de 25 amperes, uni.
28. Idern de 30 amperes, um.
29. Idem de 35 amperes, uru.
30. Idem de 35 a 60 amperes. uni.
Prefixo en-024/
1. Globo "Bolofase", vidro prismático, completo com armação Ho-,
lofase de 304,80 x 101.60 m im (12" x 4"), um.
2. Idem, idem, idem de 355.60x101,60 m/m (14" x 4"), um.
3. Globo "Celestialite" de 304,80x152.40 mim (12" x 6"), um.
4. Ideai de 355,60 x 152.40 mim (14"x6"), um.
5. Globo "esférico", vidro opalino especial, de 152,40x82,55 mim
3.1/4"). um.
6. Globo "Brasil" vidro opalino especial, de 152 40x82,55 mim
"), um.
x 3.1/4
7. Idem, idem de 228,60x101.60 m/m (9"x4"), um.
8. Idem, Idem de 304,80 x 152,40 m/m (12"x6"), um.
9. Grampo isolado n. 9, em caixa de 20 gramas, uma
10. Idem a. 10, em caixa de 25 gramas, uma.
ti. Grampo isolado n. 12, em caixa de 30 arruma, tuott.
Idem a. 14 em caixa de 30 gramas, un
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13. Grampo "U", completo, em ferro galvanisado,, diaraetro de 1:4
mim (5/8"), um.
14. Idem, idem. de 62,50 m/na (2.1/2"), um
15. Idem, idem, de 76,20 mim (3"), um.
16. Idem, idem de 101,60 mim (4"), um.
17. Idem, idem de 127,00 m/m (5"), um.
18. Idem, idem de 152,40 m/m (6"), um.
Prefixo en-02-I
1. Interruptor para imbutir, de baquelite, fabricação alemã, de
amperes e 250 volts, com alavanca. um .
2. Idem, idem, idem com 1 alavanca, three-way. um .
3. Idem, idem, idem de 3 amperes e 250 volts, com 2 alavanca..
um.
4. Idem, idem, idem com 3 alavancas, um.
5. Interruptor para imbutir, de baquelite, fabricação americana,
de 5 amperes e 250 volts, com 1 alavanca, um.
6. Idem, idem, idem, com 1 alavanca three-way, um.
7. Idem, idem, idem, de 3 amperes e 250 volts, com 2 alavancas,
um.
8. Idem, idem, idem, com 3 alavancas, um.
9. Interruptor para imbutir, de porcelana, fabricação alemã,. de 5
amperes e 250 volts, com 1 alavanca, um.
10. Interruptor rotativo, simples, de louça, de 5 amperes e 250
volts, fabricação alemã, um.
11. Idem, idem, idem, fabricação americana, um.
12. Interruptor rotativo, simples, de baquelite, de 5 amperes e 250
volts, fabrictioNe alemã, um.
13. Idem, idem, idem, fabricação americana, um.
14. Interruptor rotativo de 2 secções, de louça, de 5 amperes e 250
volts, fabricação alemã, um.
15. Idem, idem, idem. idem, fabricação americana, um.
18. Interruptor rotativo, de 2 seceões de baquelite. de 5 amperea
e 250 volts, fabricação alemã, um.
17. Idem, idem, idem, idem. fabricara° americana, um
Prefixo EN-02-L
1. Lâmpada do bulbo essféri.:o, liasea interrnmente, marcas "usran",
-Edson", "Tungsran" ou "Philips" de 15 watts e 120 volta,
uma.
2. Idem. idem. idem, de 25 wa t ts o 120 volts. urna.
3. Idem, idem, idem, de 40 walts e 120 volts. urna.
4. Idem, 'idem, idem, de 60 miais e 120 volts, unia.
.5. Idem, idem, idem, de 75 v atts e 120 volts. uma.
-s
6. Idem, idem. idem. de 100 watts e 120 volts, uma.
7. Lâmpada de bulbo esfarivo. clara, marcas "Osran", "Edson*,
"Tungsl. an" nu "Pliilips", cie t50 svatts e 120 volts, uma.
8. Idem, !dein, idem de Nal watts e 120 volts, unia.
9. Idem, idem, idem rio 00 watts e 120 volts, uma.
10. Idem, idem. idein de 500 watts e 120 volta, urna.
11. Idem, idem. alem de 750 watts; e 120 volts. uma.
12. Idem, idom, idem de 1.000 watts e 120 volts, uma.
13. Lânnada de bulbo esférico, rósea internamente, marcas "Nine,
".EcIsna", "Tili , b-s..in" ou "I':ii n ips", do 15 watts e 130 volta,
uma.
14. Idem, idena idem ri . 3 2in watts e lati voits, rima.
15. Idem, idem, i( t rii de 40 watts e 130 volts, uma.
Idem, idem, alem de 60 watts e 130 volts, urna.
17. Idem, icion, id o m ri? 75 watts e 130 volts, uma.
18. Idem, idem. idem de 100 watts e 130 volts, uma.
19. Lâm p ada de bulbo esférico, clara, marcas "Osran", "Dison".1
"Tungsran" ou "Philips" de 150 watts e 130 volts, unia.
20. Idem, idem, idem de 200 watts e 130 volts,- uma.
21. Idem, idem, idem de 300 watts e 130 volts, uma
22. Idem, idem, idem de 590 watts e 130 volts, uma
23. Idem, idem, idem de 750 watts e 130 volts, uma.
24. Idem, idem, idem de 1.000 watts e 120 volts, uma.
25. Luva esmaltada a quente, fabricação americana, de 12,70
(112"), urna.
26. Idem, idem, de 19,05 mim (314"), uma.
27. Idem, idem, de 25.40 lai!m (1"), uma.
28. Idem, idem de 31,75 mim (1.114"), uma
29. Içiem, idem de 38,10 mim (1.112"), uma.
Prefixo EN-02-M
1. Massa para soldar em lata de 56,7 gramas (2 onça.), lata.
2. Mufa terminal para cabo armado, de ferro fundido, com tampail
de porcelana, para 2 condutores até 2x10 B & S, uma.
3. Idem, idem, idem para 3 condutores . até 3x10 B & 8, uma.
Prefixo EN-02-P
1. Papelão isolante em folha de 0,60 x 0,80 ra, ~meara de 0,1Q;
mam, uma folha.
9 . Idem, idem de0.15 mim, folha.
3. Idem, idem de 0,30 mim, folha.
3. Idem, idem de 0,20 mim, folha.
4. Idem, idem de 0,30 mim, folha.
5. idem, idem do 0,40 mim, folha.
a. Para de madeira para campainha, uma.
". wl ie • seca para telefâne de 15 volts, fabricação nacional, aa4Q,
8. Ideie, fabricação estrangeira, urna.
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14. Álcool de 42°, litro.
9. Pino de contacto, de baquelite marrou, chato, um.
15. Água sanitária, garrafa:.
10. Idem, idem redondo, um.
jl. Plafonier comum, de chapa de cobre n. 16, completo, e refor- jg. Ácido muriático, litro..
çado com parafusos e porcas, tensão, suporte de 1' qualida- j7. Ácido nítrico comercial, litrO.
de de 15,87 mim (518"), para globos de 57,15 mim (2,114"), 18. Ácido sulfúrico comercial, litro.
um.
Prefixo ZN-09-B
12. Porta fusível de cartucho, para 100 amporPs e 250 volts de 3
1. Betúvia, quilo.
poios, um.
2. Breu, quilo.
Prefixo EN-02-R
3. Brocha de pita 4/0, uma.
1. Receptáculo de baquelite, comum, um.
4. Idem 6/0, uma.
2. Idem de baquelite alto, um.
5, Idem 8/0, uma.
3. Idem de baquelite com chave, um.
6. Idem 10/0, uma.
4. Idem de base de porcelana, comum, um.
7. Brocha chata portuguesa n. 12, uma.
5. Idem de metal, alto, sem chave, uni.
8. Idem, idem n. 15, uma.
6. Idem de metal, curvo, sem chavP, um.
9. Idem, idem n. 27, uma.
7. Idem de metal, reto, sem chave, um.
10. Idem, idem n. 36, uma.
8. Idem de porcelana tipo pesado, um.
11. Brocha de cabelo, redonda, Elefante, n. 12., Urna.
9. Redução Edson para mignon, uma.
12. Idem, idem, idem n. 14, uma.
10. Idem Goliath, uma.
13. Idem, idem, idem n. 16, urna.
11. Roseta para cleats, de porcelana, uma.
14. Idem, idem, idem n. 18, uma.
12. Idem de baquelite, uma.
15. Idem, idem, Idem n. 20, uma.
Prefixo EN-02-S
16. Idem, idem, idem n. 22, uma.,
1. Solda em fio com preparo de 3,17 mim (118"), quilogramo.
17. Idem, idem, idem n. 24, idem.
2• Solda em fio sem preparo de 3,17 riVrn (1!8"), quilo3rarne.
Idem, idem, idem n. W, uma.
3. Suporte especial para tempo, com tampo resistente de atumi- 18.
nium fundido, rosca comum e aranha de 57,15 mim (2.114"), 19 Idem, idem, idem n. 28, uma.
20. Idem, idem. idem n.-30, uma.
UM.
21 Idem, idem, idem n. 32, uma.
. -' deni, idem tipo Goliath e aranha de 82,55 mim (3,111), um.
22. Idem, idem, idem n. 34, urna.
s. Su porte sem have, para tempo, fabricazão alemã, um.
23. Brocha de cabelo, redonda, nacionai z. 12, uma.
G. Suporte para tempo, com chave, fabricr.ção alemã, um.
24. Idem, idem, idem n. 14, uma.
7. Suporte para tempo, sem chave, fabricação americana. am.
2Z. Idem, idem, :dem n. 16, uma
8. SuporLe para tempo, com chave, fahric,ação americana,
2C. Idem, .dem, idem n. 18, uma.
9. Suporte com corrente, um.
2''; Idem, idem, idem n. 0, unia.
10. Suporte de baquelite, sem chave, um.
28. Idem, idem, idem n. 22, urna
j1. Suporte de baquelite, com chave. um .
29. Idem, idem, idem n. 24, uma.
.12 ' Suporte de baquelite para 2 luzes, am.
30 Idem, idem, idem n. 26, uma.
Superte de baquelite para 3 lime:, uni.
31. Idem, idem, idem n. 28, uma
'ii. Suporte de baquelite para tomada para 2 pino, um.
13. Suporte de porcelana fabr icriGo americana. com rosca de 9,52 5. Idem, idem, idep n. 30, uma.
37. Idem, idem, idem n. 32, uma
in:m (318"), um.
34. Idem, idem, idem n. 32, urna.
drefixo EN-02-T
35 Idem, idem, idem n. 34, urna.
1. Tomada de embutir, de porcelt.na, monofá.sica, de 10 alopere"s e
Prefixo EN-09-C
250 volts, fabricação americana, uma.
1. Cola para caiação, quilo.
2. Idem, idem, idem, idem, fabi.::.'ação alemã ,úanc..
3. Tomada de embutir, de baquelite, monofásica, de 10 amperes e 2. Coador de tinta, com 3 telas. um .
250 volts, fabricação americana, uma.
Frefixo E!-09-E
4. Idem, idem, idem, fabricação aternti, uma.
1 Escova de bater, n. 2, para óleo,
5. Tomada de embutir, de baquelite, trifásica, de 10 amperes o 250
volts, fabricação americana, orna.
2. Idem. idem n. 4, para óleo, uma.
6. Idem, idem, idem, idem, fabricrf:ão alemã, unia.
3. Escova para bater cola, uma.
1. Tomada de baquelite, de em;,utir, duplo. monofilq ica de 10 am4. Escova para caiação, uma (n. 2)
pares e 250 volts, fabriclçZo americana, urna.
5 Idem, idem n. 4, unia.
8. Topada ex,erna de baquelit:, monofásica, de G amperes e 250
6. Extrato de nogueira, litro..
volts, fabricação an-,erier-a, urra.
Prefixo EN-09-0
9. idem, idem, idem, idem, (ai ..krção alen yq, uma.
1. Gesso 'ré. quilo.
1o. Tornada externa de poreelarf . , monofásica, de G amperes e 250
2. Gesso nacional de 4ft qualidade, quilo.
volts, fabricação americala, unia.
3 Gesso Cavalo Marinho, quilo.
11. Idem, idem, idem, idem. fa :irienelio nlcmã, urna.
4. Gesso francês, quilo.
12. Tomada externa de haquelile, monofásica, de 10 amperes e 250
5. Goma-laca, extra, quilo.
voas, uma.
6. Idem, idem, comum, quilo.
13. Idem, idem, idem, idem, fabr:cação alemã, uma.
Prefixo EN-09-.1
14. Tomada externa de porcelana, monofásica de 10 amperes e 250
1. Jaspe, quilo.
volts, fabricação americana, uma.
2. Jalde cromo, nacional, quilo.
ls. Idem, idem, idem, idem, fabricação alemã, uma.
3. Idem, idem, francês, quilo.
16. Tomada externa de baquelite trifásica, de 10 amperes e 250
4. Idem, Idem, alemão, quilo.
volts, fabricação americana, uma.
17. Idem, idem, idem, idem, fabricação alemã, uma.
Prefixo EN-09-M
18. Tomada externa de porcelana monofásica, de 10 amperes e 250
1. Malacacheta moida, quilo.
volts, fabricação americana, uma_
19. Idem idem, idem, idem, fabricação alemã, uma.
Prefixo EN-09-9
1. óleo de wixe, quilo.
III GRUPO
2_ Idem, de linhaça nacional má, quilo.
3. Idem, idem, fervido, quilo.
MATERIAL DE ERGENPIARIA (ARTIGOS DE FILRRAGENS)
4. lidem, idem, Tigre crú, quilo.
5. Idem, Blundell Epencer crú, quilo.
Prefixo
6. Idem, idem, fervido, quilo.
7. Ocre comum, quilo.
1. Milagre em pó, quilo.
8. Idem, lavado, quilo.
2. Alumínio em pó, quilo.
9. Oxido de ferro, quilo.
5. Amarelo cromo, quilo.
4. Idem, Ville Montagne, quilo.
Prefima ZN-09-P
5. Amarelo crómo, quilo.
d. Pixe comum, quilo.
6. Azul ultramar, quilo.
dit. Idem, creosotado, quilo.,
7. Idem,. idem, solto, quilo
3. Petro-raz, quilo.
4. Polimento Opez, galão.
8. Azul R. ti., quilo.
9. Azul da Prússia, quilo.
3. Preto alemão, galão.
. Pó de sapato, quilo.
10. Algodão em pasta, quilo.
7.. Preto marfim em pó, quilo."
11. Amianto em pó, quilo.
8. Pedra-pome, quilo.
te. Água-rãs Onça,
11. Idem, Pratte,
9. Pd levo, quilo.
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quilo.
O.
1.1 ui. pur.lia, ouro clara, quilo,
12. ldem, idem, escura, quilo.
13. l'ó de pedra, escuro, um.
14, Pce1 para bater chapa A. 1, um,
15. Idem, idem n. 2, um.
16. IdeLl, idem n. 3, um.
17, bicai, idem u. 4, um..
18. Idem, idem n. 5, um.,
19. Idem, idem n. 6, um.
20. Pincel redundo, de cabelo, nacional, A. 4,
21. Idem, idem, idem n. 6, um.
2.2. Idem idem, icem n. 8, um.
23. idem, idem, idem n. 10, uma,
24. Idem, idem, idean n. 12, um.
2. Idem, idem, idem n. 14, um.,
26. Idem, idem, ideia n. 16, um,
g7. Idem, ictem, idem n. 18, um.
28. Idem, idem, idem n. 20, um.,
29. Idem, idem, idem ri. 22, um.
30. Idem, idem, idem n. 24, um.
31. Pincel redondo, de corda, estrangeiro
MG,
32. Idem, idem, idem n. 4, um.
33. Idem, idem, idem n. 10, um
34. Idem, idem, idem n. 8, um.
35. Idem, idem, idem n. 10, um.
36. Idem, idem, idem n. 12, um.
37. Idem, idem, idem n. 14, um.,
38. Idem, Idem, idem n. 18, um.
Idem, idem, idem n. 18, um.,
39•
40. Idem, idem, idem n. 20, um.,
41. Idem, idem, idem n. 22, um.
Idem idem, idem n. 24 um.
43, Pincel chato para oleo, nacional, L,15. Pg.
44. Idem, idem, idem n. 18, um.
45. Idem, idem, idem n. 20, um.,
46. Idem, idem, idem n. 22, um.
47. Idem, idem, idem n. 24, um..
48. Idem, idem, idem n. 28, um.
49. Idem, idem, idem n. 28, um.
50. Idem, idem, idem n. 30, um.
Si. Pincel chato para oleo, estrange1r4 4, 16, Ord„;
52. Idem. idem, idem n. 18, um. --53. Idem, idem, idem n. 20, um.
54. Idem, idem, idem n. 22, um.,
55. Idem, idem, idem n. 24, um,
56. Idem, Idem, idem n. 26, um.,
57. Idem idem, Idem n. 213,
58. Idem, idem, idem n. 30, um.
59. Pincel de cabelo, para caiação 11. X, MN
50. Idem, idem n. 28, um.
61. Idem, idem n. 28, um.
62. Idem, idem n..30, um.
Prefixo 321,-09-13
1. Rosa-cal, quilo.
2. Roxo-rei, quilo.
3. Idem. escura, quilo.
4. Roxo-terra, quilo.
5. Raspadeira triangular, urna.
Prefixo EN-09-13
•
4. Secante Castelo, pacote de 1/2 quilo,
2. Idem, Aliança, pacote de 1/2
J
3. Saudai° rubro, quilo.
Sombra de Caste], quilo.
5. Idem, de Bruel, quilo.
6. Soda cáustica, quilo.
7. Sapolim, quilo.
Prefixo EN-09-T
4. Tinta preparada, esmaltada, nacional, qulIti
2. Idem, idem fosca, nacional, quilo.
3. Trincha de corda, de 0,07 m., amg,
4. Idem, idem de 0.10 m., uma.
5. Terra de siene arda, quilo.
6. Idem, idem queimada, quilo.
7. Idem, de Caseei, francesa,
8. Idem. Idem nacional, quilo.
9. Thinner Brillex, galão.
Prefixo El4-09-31
1. Verde-cal comum, quilo.
3. Idem, eoncentrado, quilo.
.
.3. Verde cimento n. 133, qulio:,
A. Idem, idem n. 178, quilo.,
3. Verde Londres, quilo,
d.-Verde nativo R. U. quilo,
7. Verde Paris para óleo, quilde
8. Idem alemão para óleo, quilo;
Ó. Idem Belga para óleo, quilo.,
10. Verde comum, quilo.
Verde ~0~42 &RI. VIU
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12. Verde esmeralda, quilo.
13. Vermelhão comum, quilo.
A4. Idem, idem lavado, quilo.
15. Idem Francês, quilo..
,16. Idem Castelo, quilo.
17. Viex-chene, garrafa.
18. Vulcalino, galão.
, 19. Verniz Gamag Gil, quilo.
20. Verniz Cil, para fogo, quilO,
21. Verniz Copal de V, quilo.
22. Verniz Blund Spencer, galão.
23. Verniz Carriage .Blund Spencer,
24. Verniz americano Royal, galão.
25. Verniz americano Flatting, galão.
26. Idem, idem Copal, amarelo, galão:
•
27. Idem, idem, idem, fino, galão.
28. Idem, Idem, inglês Cristal, galão..
29. Idem, idem, Elastic Carriage,
30. Idem Nacional Carriage a. 1, ini$4.:
31. Idem, idem, idem n. 2, quilo.
32. Idem, nacional Flatting, galão.
33. Idem, idem, Floor, galão.
Prefixo ZN-0941

A. Zarcão nacional, quilo.
. 8. Idem, Elefante, quilo.

1. Cano de chumbo, para agua de várliel alMensdia, Quita,
g. pano de chumbo, para agua, marca "Nazareth", da :Mija
mensões, quilo.
11. Cano de ferro galvanizado, de 0,00j4 nirl, qui*?
"), quilo
(ir.,
A. Idem de 0m,0127
G. Idem de 0m,0190 (3 4"), quilo,,.
G. Idem de 0m,0254 (1 ),
7. Idem de 0121,0083 (114"), quilO,
8. Idem de 0m,0381 (1 112")1
9. Idem de Om,0508 (2"), quilo.
10. Cano de ferro galvanizado, ainerkoffl Ni ingira, 06. oc_kipq
(318"), quilo.
•
11. Idem de 0m,0127 (113"), quilo„
'12. Idem de 0m,0190 (314"), quilo.,
;13. Idem de 0m,0254 (1"), quilo.,
14. Idem de 0m,0063 ( 1 1 4"), quilo.
15. Idem de 0m,0381. (1 112"), quilo..
16. Idem de 0m,0508 (2"), quilo.
17. Curvas de ferro galvanizado, de 0009_1g (3l8"), quilo.
18. Idem de 0m,0127 (112"), quilo:
'19. Idem de Om,0190 (314"), quilo,
to. Idem de 0m,0254 (1"), quilo.,
21. Idosa de Ona,0063 X i 1 4"), quilo,
22. Idem de 0m,0381 (1.112"), quild.
23. Idem de 0m,0508 (2"), quilo.
24. Curvas de ferro galvanizado, ~Inalai americano ou 146148
0m,0127 (112"), quilo.
25. Idem de 0m,0190 (314"), quilo.
26. Idem de 0m,0254 (1"), quilo.
27. Idem de 0m,0083 de 114", quite,
28. Idem de 0m,0381 (1.112"), quilo,
go. Idem de 0m,0508 (2"), quilo.
Prefixo 2.0-08-.7
1. Joelho de ferro galvanizado, de Opi„fflã ,(4W"),
3. Idem, de 0m,0127 (112"), um..
3. Idem de 0040190(314"), um.
I. Idem de 0m,02,54 (1"), um.
3. Idem de 0m,0063 (114"),
16. Idem de 0m,0381. (1.112"),
rz. Idem de 0m,0508 (2"), um.
8. Joelho de ferro galvanizado, salerls~ Olu 1118185,
de W1,0Q911
.
-(318"), um.
9. Idem, de 0m,0127 (112"), um.,
10. Idem de 0m,0190 ;314"), um„
11. Idem de 0m,0254 (I"), um..
Idem de 0m,0063 (14"),
3. Idem de 0m,0508 (2"), um.
Prefixo EN-08-11
1. Sifão de chumbo para pia de çizA,1M Mi; Alli•
g. Idem de 0m,0254 (1"), um,
8. Idem de 0m,0317 (1.114"), um'. ,
A. Idem de 0m,0381 (1.1121, um,
5. Idem de 0m,0508 (2"), um.
6. Idem de 0m,0635 (2.112"), um.7. Sifão de ferro galvanizado, de Out,02A1
.
8. Idem de 0m,01.58 (518"), um.
O. Idem de 0m,0127 (1)2"), um.
10. Idem de 0m,0317 (1.114"), um.
11. Idem de 0m,0381 (1.112"), um.
Prefixo EN-08-T
1, Torneira para boia de Oin,0094 ,(818.,"), Wria,
2. Idem de 0m,0158 ( 6 )8"), uma.
3. Idem de 0m,0195 (314"), ume
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4. Idem de 0m,0127 (421. lacia•
5. Idem de Ozn.0254 O"), uma.
6. Idem de Otn,03t7 (1.1,41, uma.
7. Idem de Om.0381 (1.121, uma.
6. Idem de Oin.0508 (2"), uma.
9. Torneira de pressão, para lavatório, e 0m,0095 (11111, umá.
I(. Idem de Oin,0195 (3,4"), uma.
II. Idem de 0~127 (1 1 21, uma.
12. Idem de Orn.0254 (1"), uma.
13. Idem de pressão de metal amarelo, de 0E0095 .(318"), simaR
14. Idem de 0110190 (3;4" ) , uma.
1:J. Idem de 01E1.0127 (1j2"), uma.
16. Idem de Oni 3 O254 (1 ), uma.
i. Idem de Om,0317 (1.114"), uma.
Prefixo EN-05-A:
1. Alicate "Universal' de 0.1524 (6"), um.
2. Idem, idem de Om.2032 (8"), um.
3. Idem, idem de 0m,2340 (10"), um.
4. Idem cum cabo isolado de 0m,2032 (8"), um.
5. Idem idem de Om.2540 (10"), um.
6. Arranca-tacha de 0,2032 (8"), um.
7. Alavanca de aço de Im.00 x 0m,019 (314"), uma.
8. Idem, idem de mão de 1111.00 x Om.0254 (1"), umzi.• •
9. Idem, idem de 1111.50 z Om.019 (314"), uma.
11. Idem, idem de irn,50 z Om.0254 (I"), uma.
. fiem, idem de Im,50 x - Orn.0317 (I. 114"), unia.
12. Idem, idem de 2m,00 x 0m,0381 (1.112"), uma.
13. Arco de pua com °atraca "Stanley" n. 945, de Orti,1524
uma.
14. Idem, idem de Orn,2032 (8"), um.
15. Idem, idem de Orn.2540 (10"), um.
16. Idem, idem de 0ni,3048 (12"), um.
Prefixo EN-05-B
1. Broca cónica, americana ou inglesa de 0m,0015 (11441,
2. Idem, idem de 0m,0063 (1,4", uma.
3. bicai, idem de Oni.0127 (1 2"j, unia.
4. Idem, idem de Om.0190 (3;4"), uma.
5. Idem, idem de 0m,0254 (1"), urna.
6. Idem, idem paralela, americana ou inglesa, de OM,0053 (1141,
uma.
7. Idem. idem de 0m,0127 (1;2"), urna.
8. Idem, idem de Om.(190 (3;4"), uma.
9. Idem, idem de Oni.0254 (1"), uma.
10. Ideni cilindrira, arner:eana ou inglesa, em espirai, de this,0063
(111"), uma.
11. Idem. idem de Orn,6127 (1;2"), uma.
1z• . Idem, idem de 0~190 (314"), uma.
Idem, idem de Om.0254 (1"), uma.
14. Idem para eatraca. americana ou inglesa (ferro de pua) de
Om.00e3 (1(4"), unia.
15. Idem, idem de 01145127 (1;2"), urna.
Idem, idem de 0m,0190 (3,4"', , uma.
17. Idem, idem de 01140254 (r), um:.
Prefixo EN-05-0
1. Chave de fenda de Oin,1324 (6"). unia.
2. Idem, idem de Om.2032 (8"). urna.
3. Idem, idem para cstraca de Om.2032 (8"), uma.,
4. Idem, idem de Orn.2540 (10",,
5. Idem inglesa de Om.2032 (8";, uma.
6. Idem, idem de Om.2540 (40"), uma.
7. Idem de duas bocaê de 0121.1524 (6"), uma.
8. Idem, idem de Om.2032 (8"), urna.
s,. Idem de cachimbo a. 1(jogo de seis).
1.). Colher de pedreiro de Om.1524 (6"), uma.
11. Idem, idem de Om.2032 (8"), uma.
12. Idem, idem de Om.2540 (101, uma.

Prefixo EN-05-D

1.

2.
3.
4.
5.

7s.ek,ro Ty
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Prefixo EN-05-0
Garlopa de madeira. de 001,541, uma.
Ideni idem de 0m,60, uma.
Guilherme de madeira, com jogo de 12 ferros, rgg„
°nivela -Stanley" n. 45 com 25 ferros, uma.
Grosa para ferro de Om.3048 (12"), uma.

Prefixo EN-05-L
I. Lâminas de serra de Om.3043 (12"), dúzia.

2. Idem idem "Victor'', dúzia.
3. Idem idem "Grifin". dúzia.
4. Lima triangular de 0[11,1270 (C), uma.
3. Idem idem de Om.1524 (6"), uma.

G. Idem idem de Om.1778 (7"), uma.
7. Idem idem de 0m,2032 (8"), uma

8. Idem paralela bastarda ou murça de 0m2286 (9`); *Meia
9. Idem idem idem de Oin,2540 (10"), uma.
10. Idem meia cana, barz iarda ou murça de Om.2244 (9"), unsa,,,
11. Idem idem idem de 0m,2540 (101, uma.
12. Lima chata, bastarda ou murça de 0m,2032 (11"), noa,
13. Idem idem de Orn.2540 (10"). uma.
14. Idem faca, de 0m,1524 (6"), uma.
15. Idem de 0m,1778 (8"), uma.
16. Idem idem de Orn.2032 (8"). uma.

17. Idem idem de 0m,2540 (10"), uma.

PrefixO E14-05-M

1. Machado "Colhias" de 1.360 grs. (trila libras),

2. Idem idem de 1.587 gre. (3 1/2 libras), um.
Prefixo EN-05-8

1. Serrote de "Greaves" de Oni,5080 (201, um,
2. Idem idem de 0m,5580 (20"), um.
IV GRUPO
MATERIAL Mi ENGENHARIA (MATERIAL DE 0011,111~0),

1. Cal virgem, quilo.

Prefixo EN-te-C

2. Cal extinta, quilo.
3. Cal de Cabo Frio, quilo.
4. Caldina, quilo.
5. Cimento Mauá, saco de 42 1/2 quilos., saco.
6. Idem Perút, saco.
7.Cimento estrangeiro, barrica de 150 quilos, barrica.
8. Cimento branco, quilo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prefixo EN-10-M
Manilhas retas, de barro vidrado, de Ona,0508 (2"), uma..
Idem idem de Otn,0762 (3"), uma,
Idem idem de 0m,1016 (4"), urra.
Idem idem de 0m,1270 (5"), urna.
Idem idem de Orri,1524 (6"), urna.
Idem idem de 0m,1778 (7"), uma.
Idem idem de Oni,2032 (8"), uma.;
Idem idem de Ona,2286 (9"), urna.
Idem idem de 0m,2540 (10"), uma.

e

Prefixo EN-10-T
1.- Tijolo comum de 1' qualidade, milheiro,
2. Idem de 21 furos de I' qualidade, milheiro.
3. Telha tipo Marselha, de 1 qualidade, milheiro.
4. Telha Santana ou equivalente, milheiro.
5. Telha para cumieira de 1 • qualidade, unia.
6. Telha para•eumieira "Santana" ou equivalente, milheiro.

7. Telha colonial de 1' qualidade, milheiro.
8. Meia telha de 10 x 10 cm., uma.
9. Idem de 15 x 10, uma.

1. Deaandador, americano ou inglês, de 0m,0111 (7116"), a Om,9199 10. Idem de 20 x 15 cm., Uma.
11. Telha de vidro tipo Marselha, uma.
(314"), um.
12. Telha de zinco com 7 corrupções, chapa a. 25, de 2m,7423 (9
2 Idem, idem de 0m,0381 (1.112"), a 0rn,0508 (2"), um.,
Prefixo ZN -05 - E
1. Enxada na,.r . i
:e 1.134 gra. (2 112 libras), ume..
2. Idem, idem fit' 1 .360 grs. (três
IH-E•
3. Idem "Jacare yd.: 1.134 grs. (2 112 l ibraa). tarno.
4. Idem, idem nr, 1.;J60 grs. (três libras), uma.
Prefixe ZN-05-Ir
1. Facão de v oLo, "Colinei" com bainha de 0m,3045 Oen, lies.
t. Idem idem idem de 0m,3554 (14"), um.
3. Idem idem idem de 0m,4064 (16"). um.
4. Idem idem "Solingem" com bainha de 0m,304111 (a"), um,
5. Idem idem idem d e0m,3556 (14"),
41. Idem idem idem de 0m,4064 (16"), um.
7. Idem idem "Jacaré" com bainha de 0m,3046 ,(112"), samiA,
6. Idem idem idem de 0m,3556 (14"), um.
4. Ideei Idem idem de Oin,4444 .(14"),, paul.

pés). uma.

Prefixo EN-06rA

1.Áliaaree para portas e janelas, em perobe de Campos, da 2 a 7

eme., metro.

2. Idem idem de 3 x 10 eme.; metro.
3. Idem idem em canela, de 2 x 7 eme., metro.
4. Idem idem de 3 1/2 x 6 eme., metro.
5. Idem idem de 3 x 10 ems., metro.
Prefixe ZN-06-Z
1. Porre em peroba de Campos, tábuas da 1 a 110 ema., mocho e
fêmea, 2 blies, metro linear.
Z. Idem em peroba rosa, metro linear.
3. Idem em friso* de peroba de - Campeai, 6. 1243 f=4 " potro
linear.
A. Idem em peroba rosa, reeteo

Oilar n n-fe!ra
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Prefixo EN-064I

1. Marco de peroba de Campos, de 35 x 70 mlmi.,.ffietro acata

2. Idem idem de peroba roas, metro linear..

3. Idem de canela, metro linear.
4. Idem de peroba do Campos, de 7 x 15 m/rn, Metro linear.]
5. Idem de peroba rosa, metro linear.
a. Idem de canela, metro linear.
7. Idem de peroba de Campos, com bite, de 35 x 75 m/m, metró
linear.
8. Idem de peroba rosa, metro linear.
9. Idem de canela, metro linear,
10. Idem de peroba de Campos, com cantos redondos, de 4 x 15 uns.,
metro linear.
It. Idem em .peroba rosa, metro linear.
!E. Idem em canela, metro linear.
13. Idem em peroba de Campos, com rebaixo, metro linear.
14, Idem em peroba rosa, metro linear.
Prefixo EN-06-I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Prenda° de óleo vermelho, de 12 x 12 eme., metro linear',
Idem idem de 15 x 56 ema., metro linear.
Idem de peroba de Campos de 4 1/2 x 60 orna, &etre
Idem idem de 50 x 60 orna., metro linear.,
Idem idem de 5 x 50 orna., metro linear.
Idem idem de 5 x 30 cm., metro linear.
Idem idem de 30 x 50 orna., metro linear.
Idem idem de 25 x 50 eme., metro linear.
Idem idem de 15 x 50 orne., metro linear.
Idem idem de 10 x 50 orna., metro linear.
Pranchão de peroba de campo, de 6 x 50 ema., metrõ
near
12. Idem, idem de 2 54 x 30 orna., metro linear.
13. Peças de peroba de campo, de 76 x 76 m/in .(3" x 3"), meto'
linear.
14. Idem, idem, em peroba rosa, metro linear.
15. Idem, idem, em canela, metro linear.
16. Idem, idem, em pinho do Paraná, de ia qualidade, metrj.
linear.
17. Idem, idem, de 2' qualidade, metro, linear.
18. Idem, idem, de 3' qualidade, metro linear.
19. Idem, de peroba de campo, de 76 x 152 m/m (3" x 6"), metrd
linear.
20. Idem, idem, em peroba rosa, metro linear.
21. Idem, idem, em canela, metro linear.
22. Idem, em pinho do Paraná, de i a qualidade metro linear.
23. Idem, idem, de 2a qualidade metro linear.
24. Idem, idem, de 3' qualidade, metro linear.
25. Idem, de wroba de campo, de 76 x 114 m/m (3" x41/4"),metre
linear.
28. Idem, idem, em peroba rosa, metro linear.
27. Idem, idem, em canela, metro, linear.
28. Idem, em pinho do Paraná de 1 11 qualidade, metro linear.
29. Idem, idem, de 2' quaildade, metro linear.
30. Idem, idem. de 3' qualidade, metro linear.
31. Idem, de peroba de campo, de 50 x 76 m/m (2" x 3"). metro
linear.
32. Idem, idem, de 38 x 76 m/m (154" x 3"), metro linear.
33. Idem de peroba de campo, de 1 x 5 cms., (ripa), metro linear.
34. Idem, idem, de meia x 5 eme. (ripa), metro linear.
35. Peça de peroba de campo, de 76 x 228 mim (3" x 9"). viga,
metro linear.
36. Idem, idem, em peroba rosa, metro linear.
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Prefixo RN-11-P
'1. Filtre tipo "Pasteur", niquelado, com 1 vela, um.
2. Idem, baixa pressão, tipo "Senun" familiar, um.
3. Idem, marca "Industrila", um.
4. Idem, "Grande" E2, esmaltado em branco, um.
5. Idem de barro, com vela tipo "Cruzeiro", para 10 litros. um
O. Idem, fiel número 1 completo, um,
7. Idem, idem, n. 2, um.
s. Idem, idem, n. 3, um.
Prefixo 11-11-P
1. Porta toalha com vara e suporte, de 15 x 8, nacional, Inas
2. Idem, idem, estrangeiro, um.
3. Idem de louça, com consolo de louça, um.
4. Idem de metal niquilado, de 12 x 24", nacional, um
5. Idem, idem, cromado, idem, idem, UM.
6. Porta copos de 15 x 15, nacional, um
7. Idem, idem, estrangeiro, um.
g. Porta papel de rolo, um.
Prefixo EN-11-V.
1. Vidro estriado de 2 grossuras, dem,3,
E. Idem, liso, de 1 grossura, deom,2.
1• 3. Idem, idem, de 2 grossuras, dom,2.
4. Idem, idem, de 3 grossuras, dem,*
E. Idem fosco de 1 grossura, dem,2.
6. Idem, idem, de 2 grossuras, dem,2,.
7. Idem, idem de 3 grossuras, dem,2.
8. Idem branco, fantasia, dem,2".
9. Idem, cores, dcm,2.
LU GRUPO
XATICSIAL DM SNORNHARIA (TUBOS, aANOM DIVMNSILIOS, PARA CANA.
MAÇÃO DM fiam)

Prefixo 101-08-0
1. Cano de chumbo, para água, de várias dimens5es, quilo.
g. Cano de chumbo, para água, mares "Nazareth", de várias dl.
reiens5es, quilo.
3. Cano de ferro galvanizado, de 0,0095 k3/5"). quilo.
4. Idem, de 0,0127 (1/2"), quilo.
5. Idem de °m,0190 (3/4"), quilo."

6. Idem de 0m,0294 (1"), quilo.
7. Idem de 0m,0063 (1/4"), quilo.
8. Idem de 0m,0381 (1 1/2"), quilo.
9. Idem de 0m,0508 (2"), quilo.
10. Idem de 0m,0571 (2 1/4"), quilo
ll. Idem de 0m,0635 (2 1/2"), quilo.
12. Idem de 0m,0762 (3"), quilo.
13. Idem de 0m,0889 (3 1/2"), quilo.
14. Idem de 01141016 (4"(, quilo.
15. Idem de 0m,1270 (5"), quilo.
16. Idem de 0m,1524 (6"), quilo.
17. Idem de ferro galvanizado, americano ou inglez. de 0m,00011
(3/8"), quilo.
18. Idem de 0m,0127 (1/2"), quilo.
19. Idem de 0m,0254 (1"), quilo.
20. Idem de 0m,0063 (1/4"), quilo.
21. Idem de 0m,0381 (1 1/2"), quita
Prefixo EN-08-T
22. Idem de 0'71,0508 (2"), quilo.
23. Idem de 0m,0571 (2 1/4"), quilo.
1. Tábua de pinho do Paraná, de 1' qualidade, de 99 x 304 23-A. Idem, idem de 0m,0190 (3/4") qtrile.
mim (1" x 12"), melro quadrado.
24. Cano de ferro galvanizado americano eu inglás, de 0m,06311
2. Idem, idem, de 2' qualidade, metro linear,
(2 1/2"), quilo.
3. Idem, marca "Industrila", um.
de 0m,0762 (3"), quilo.
4. Idem, idem, de ! a Inalidade de 25 x 203 m/m (1," z fr), metro 25. Idem
26. Idem, de 0m,0869 (3 1/2"), quilo
27. Idem de Oin,1016 (4"), quilo.
X
5. Idem idem, de 2' qualidade, metro linear.
28. Idem, de 0m,1270 (In, quilo.
6. Idem, idem, de 3' qualidade, metro linear.
29. Idem, de 0m,1524 (6"), quilo.
7. Táboa de cedro de 25 x 254 rn/m (1" x 10")', metro linear.
30. Curvas de ferro galvanizado de 0m,0095 (3s . ), qui10„
8. Idem, idem, de 12 x 200 m/m (54" x 8"), metro linear.
31. Idem do 0m,6127 (1/2"), quilo.
9. Táboas de peroba rosa de 25 x 254 m/m .(1" x 10"), metro 32. Idem, de 0m,0190 (3/4"), quilo
linear.
33. Idem, de 0m,0254 (1"), quilo.
10. Idem, de peroba de campo, Idem, idem, metro linear.
34. Idem, de 0m,0063 (1/4"), quilo.
35. Idem, de Orn,0381 (1 1/2"). quilo
Prefixo EN-06-R
36. Idem, de 0m,0508 (2"), (mil°.
37. Idem, de 0m,0571 (2 1/4" (inflo.
1. Rodapé em canela de 100 z 23 mim, metro linear.
38. Idem, de 0m,0635 (2 1/2" ) , quilo.
2. Idem, de peroba de campo, metro linear.
39. Idem, de 0m,762 (3"), quilo.
3. Idem do peroba rosa, metro linear.
40. Idem, de Om.0889 (3 1/2"), quilo.
4. Idem cru Sucupira, metro linear.
41. Idem, de 0/15;1016 (4") quilo.
5. Rodapé em canela de 150 x 23 mim, metro linear.
42. Idem, de 0m,1270 (5"), quilo.
8. Idem em peroba de campo, metro linear.
'43. Idem, de 0m,1524 (6"), quilo.
7. Idem em peroba rosa, metro linear.
14. Idem, idem, material americano ou inglês de 041,047 (1/2");.
8. Rodapé cm eane!a de 200 x 23 mim, metro linear.
quilo.
9. Idem chi j n eroba do campo, melro :linear.
45. Idem de Orn,0190 (3/4"), quilo
40. Idem cm peroba rosa, metro linear.
ae• TdePIA. de 0m,0254 Ri, quilo.
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6. Armário de pinho, porta de vidro no centro, 3 gavetas e duas
(47. Idem, de 0m,0063
quite.
portas laterais, de 2m,10 x lm,15 x 0m,45, um.
48. Idem, de 0m,0381 (1"), quilo.
49. • Idem, de 0m,0508 (2"), quilo.
7. Armário de vinhático, porta de madeira, 2m,23 x im,20 x 0m,531
um.
53. Idem, do 0m,0551 (2 1/4"), quilo.
51. Idem, de 0m,0635 (2 1/2"), quilo,
P. Armário de peroba lustrada, para livros, com portas de correu
52. Idem, de 0m,0762 (3"), quilo.
sobre trilhos de metal e esferas, de im,80 x lm,20 x arn,33,
53. Idem(de 0m,0889 (3 1/2"), quite
um.
54. Idem, de 0111,1016 (4"), quilo.
O. Armário de vinhático com 2 prateleiras, portas de madeira es.
55. Idem, de 0m,1270 (5"), quilo.
vidraçadas, de 2m,08 x im,15 x 0m,36, um.
56. Idem, de 0m,1524 (8"), quilo.
O, Armário de peroba, para amostras, portas envidraçadas de 2m,08*
x 0m,85 x 0m,40. um.
Prefixo EN-06-a
d. Armário de cedro, com portas envidraçadas, de 2m,10 x im,60
I. Joelho de ferro galvanizado de ~025 .01/12", lie- 1
x Otn.38, um.
t. Idem de 0m,0127 (1/2"), um.
2. Armário com portas corrediças envidraçadas, de 1m,55 x im X
3. Idem, de 0m,0190 (3/4"), um.
x 0m,35, uru.
4. Idem, de 0m,0254 (1"), um.
6. Armário-arquivo de madeira, com 20 gavetas e 3 comptulimeo.
1. Idem, de 0m,0063 (1/4"), um.
tos na parte superior, com 2 portas corrediças de eeteirei
d. Idem, de Om.0381 (1 1/2"), tia
corrediça no sentido vertical; na parte inferior, 2 comiam...
t. Idem, de 0m,0508 (2"), um.
timentos, com portas de madeira — dimensões: cumpri.0
8. Idem, de 0m,0571 (2 1/4"), Maar
mento len,40 x 2m, de altura x Ozn,50 de largura, um.
9. Idem, de 0m,0635 (2 1/2"), um.
.f4. Armário de pinho envidraçado com 2 portas, 3 prateleiras, ea..
NO. Idem, de 0m,0726 (3"), um.
vernizado e 3 gavetas no centro, de im,59 x im, 29 x Om, 37,
11. Idem, de 0m,0889 (3 1/2"), um.
len.
12. Idem, de 0m,1016 (4"), um.
Prefixo 10-01-41
gs. Joelho de ferro galvanizado 11~411MMI 65 kg" ti fidAni-•
(3/8"), um.
• ir Cadeira simples, tipo auatrifaco, el assento de palinha, uma.. n
J. Cadeira simples de madeira jacarandá, et assento e encosto de,
/4. Idem, de 0m,0127 (1/2"), um.
palinha. uma. •
15. Idem, de 0m,0190 (3/4"), um.
.16. Cadeira simples de peroba, assento • encosto de me.deiree •
gs. Idem, de 0m,0254 (1"), um.
uma.
/7. Idem, de 0m,0063 ( 1 / 4"), um,
.1 ,
I. Cadeira giratória com assento e encosto de palinha, uma.
.1
*8. Idem, de 0m,0508 (2"), um.
6. Cadeira giratória, com assento e encosto de madeira de ka-'
19. Idem, de 0m,0571 (2 1/4"), ua
uma.
O. Idem, de 0m,0635 (1/2"), um.
Cadeira giratória de ~bóia, para secretária, w
/I. Idem, de 0m,0762 (3"), um.
22. Idem, de 0m,0889 (3 1/2"). UM.
•
Prefixo 10-014)
93. Idem, de Orri,1016 (4"), um.
9.
Depbeita
de
~ia
para
papeis inúteis, um.
Prefiro 921-8111-9,
•
•
Prefixo
10-01-E
1. Sifão de chumbo para pia de 01409e9.
2. Idem, de 0m,0254 (1"), um.
d. &tante' com pertas envidraçadaa de correr e 9 prateleirae tig
1/4"), um..
9. Idem, de 0m,0317
graduar, de 0,m80 i Im,44 x 0m,36, uma.
4. Idem, de
1/20), um.
Om.381
Ø. latente ei portas envidraçadas de correr a 3 prateleiras de gra.,
G. Sifão de chumbo para pia de ~IN
duar de Im,50 x Im,40 i Ozn,40, uma.
G. Idem, de 0m,0635 (2 1/2"). um.
9. Zelante de Canela com 3 prateleiras, de 1m, x Orn,70 x can,21‘
V. Sifão de ferro galvanizado de 014160
uma.
.8. Idem, de 0m,0158 ( 5/8 "). um
&tante
giratória de canela Im,45 x 061,60, uma.
9. Idem, de
i/2") um--Om,0127(
Prefixo 10-01-91
/10. Idem, de Om,0311 (1 1/41. um.
t. Idem, de 0m,0381 (1 1/2 ), uns
E.
!Fichário
de
cedro,
som
24 gavetas, de 1m,83 x Om, 60 x 0m4ti
2. Idem, de 0m,0508 (2"), um.
i 3. Idem, de 0m,0635) (2 1/2"), um.
9. fichário de sidra coza NO gavetas, de 1an, x 80 x ()m, 35, um..
Prefixo EN-08-4
6. fichário de cedro man 14 gavetas, de Im,90 x Orri,89 x 0m,37,
um.
1. Torneira para bois, de 0m,0095 IMA% Idige.
a- Plahário de cedro, porta corrediça, de 1E21,76 x Ozn, 75 x 01/44,1
2. Idem de 0m,0158 (5/8), uma.
.
Man.
3. Idem, de 6m,0193 (3/4"), uma.
Prefixo /G-01-M
d. Idem, de 0m,0127 (1/2"), uma.
5. Idem, de 0m,0254 (1"), uma.
Mesa de confecçáo de mapas, de 1m,80 x 0m, 84 x 0m,72, uma.. .
G. Idem, de 0m,0317 (1 1/4") uma
E. Mesa de pinho, plano inclinado, de In3,50 x im, 19 x Ira, uma.
9. Idem, de 0m,0381 (1 1/2% uma
Mesa 'de imbtlia, para máquina de escrever, com duas gaveta,
8. Idem, de 0m,0508 (2"), uma.
de 0m.88 x Ozn,58 x 0m,72, uma.
9. Idem, de 0m,0635 (2 1/2"), uma.,
Prefixo IG-02-A (Mobiliário de aço, arquivos e fichário)
10. Idem, de 0m,0762 (3"), uma.
Armário de aço, cor verde-oliva a duco, com 3 prateleiras ajas.
•1. Idem, de 0m,1016 (4"), uma.
táveis e uma porta„ com as seguintes dimensões externas:
¡C. Torneira de pressão para lavatório, de §61.4691 laia% tIMBL) . ,
largura 558 mime, por altura, 1.330 mims por profundidade
/3. Ider..„ de 0m,0195 (3/4"), uma.
-- 4, i
685 mima, uma.
4. Idem, de 0m,0127 (1/21, uma.
•111. Armário de aço, com 4 prateleiras ajustáveis e uma porta pos.,
5. Idem, de 0m,0254 (1"), uma.
guindo as seguintes dimensões externas: largura 512 mim X
6. Idem, de 0m,0317 (1 1/4"), uma
x altura 1.984 mime por profundidade 609 mime, um.
7. Idem, 0m,0381 (1 1/2"), uma.
A. Armário de aço de 2 portas, tipo depósito, cor verde-azeitona,
8. Idem, de 0m,0508 (21, urna.
com 4 prateleiras ajustáveis, possuindo as seguintes dimen%
1 9. Idem, de pressão, de metal amarele, aba ~MU 0/41-1, mie
oões externas: largura 917 mima x altura 1.984 mime x Iro.*
20. Idem, de 0m,0i90 (3/4"), uma.
21. Idem, de 0m,0127 (1/2"), uma.
%Wide 600 m.ms, um.
22. Idem, de 5m,0254 (1"), uma.
Prefixo 10-02-E
23. Idem, de 0m,0317 (1 1/4"), um
24. Idem, de 0m,381 (1 1/2"), uma
1. Fichário de açor cor verde-azeitona, com uma gaveta para 1.501
65. Idem, de 0m,0508 (2"), uma.
fichas, de 127 mime x 76 mime, um.
Z. Fichário de aço cor verde-azeitona, a duco, com 2 gavetas, para
V GRUI
3.000 fichas de 127 Telma por 76 mim, um.
•
s. Fichário de SOO, cor verde-azeitona a duco, com 4 gavetas, pare
.•
MATERIAL p a ERTENIANMA (monnAkun 95 MAnMa.10
6.000 fichas de 127 mime por 76 mime, um.
Prefixo I0-03-M
Prefixo IG-01-A
(Máquina
de escrever e de calcular,
1. Armário de imbuia com portas envidraçadas, de fm,75 x 1m,66 x 0m,35, um.
Máquina
de
escrever,
tabulador aimp.les, com cerro de Ci,26
s.
2. Armário de imbuia com fundo de cedro, para livros, com duas
à 0,29, uma.
portas envidraçadas de 1m,70 x im x 0m,35, um.
2. Máquina de escrever, tabulador decimal, com carro 0.25 à
9. Armário de imbuia, para vidros e reagentes, laqueado em branco,
uma.
de 1m,70 x im x Orn,35, -um.
3. Máquina de escrever, tabulador simples, com carro de 0,30 à 0,34,
4. Armário de madeira esmaltado, de Im,70 x 0E11,70 x em,40, um.
uma.
5. Armário de imbuia, com _2 portas laterais, meia porta de vidre
4. Máquina d eeserever, tabulador decimal, el carro de 0.30 à 044.
no centra-de 3 gavetas,- de lm,40 x Orn,69 x 0m,38. um. - t uma- •
•,
(1/4"),

•
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Máquina de escrever, tabulador simples. , ci carro de 0,35 lã 0,39,
uma.
4. Máquina de escrever, tabulador decimal, ed carro de 0,35 à 0,39,
uma.
, 7. Máquana de escrever, tabulador simples, ei carro de 0,40 à 0,44,
uma.
8. Máquina de escrever, tabulador decimal, cl carro de 0,40 à 0,44,
uma.
9. Máquina de escrever, tabulador-simples, el carro de 0,45 à, 0,49,
uma.
10. Máquina de escrever, tabulador decimal, rd carro de 0,45 à 0,49,
uma.
11. Máquina de escrever, tabulador simples, cl carro, de 0,50 à 0,54,
uma.
12. Máquina de escrever, tabulador decimal, cl carro de 0,50 à 0,54.
uma.
13. Máquina de escrever, tabulador simples, cl carro de 0,55 à 0,59,
.
unia.
14. Máquina de escrever, tabulador decimal ,cl carro de 0,55 à 0,59,
uma.
15. Máquina de escrever, tabulador simples; ci carro de 0,60 à 0,64,
uma.
16. Lgáqu n a de escrever, tabulador decimal, cl carro' de 0,60 à 0,64,
uma.
17. Máquina de escrever, tabulador simples, ci carro de 0,65 à 0,69
uma.
1. Máquina de escrever, tabulador decimal, ci carro de 0,05 à 0,69,
uma.
19. Máquina de escrever, tabulador siMp:es ci carro de 0,70 à 0,74,
uma."
20. Máquina de escrever, tabulador decimal, c; carro da 0,70 à 0,71,
uma.
21. Máqu.na do escrever, tabulador simples, ci carro de 0,75 à 0,79,
uma.
Máquina do escrever, tabulador decimal, ci carro de 0.75 h 0,79,
uma.
23. Máquina de escrever, tabulador simples, ci carro de 0,80 à 0,81,
uma.
21. Máquina de escrever, tabulador decimal, ci carro dc 0.80 à
uma.
25. Máqu.na de escrever, tabulador simples, ci carro de 0,85 à 089,
uma.
26. Máquina de escrever, tabulador decimal ri carro de 0,85, à 0,89,
uma.
27. Máquina do escrever, tabulador simples, cl carro de 0,90 à 0.91,
uma.
28. Máquina de escrever, tabulador decimal, ci carro de 0.90 à 0,94,
Urna.

51. Máquina de somar (e subtrair) elétrica, com capacidade para 8
algarismos com 10 teclas (de O a 9), urna.
52. Máquina de somar (e subtrair) elétrica, com capacidade para 11
algarismos com teclas em colunas de 8 x 9, uma.
53. Máquina de somai (e subtrair) elétrica com capacidade de 11
algarismos com 10 teclas (de O ti 9), uma.
54. Máquina de somar (e qubtrair) elétrica com capacidade de ff
algarismo com 10 teclas (de O à 9i, uma.
55. Máquina de somar (e subtrair) elétrica, com capacidade para 12
algarismo com 10 teclas (de O à 9 . , uma.
56. Máquina de somar (e subtrair) elétrica corri capacidade de 13
algarismo com 10 teclas (de O à 9 , , uma.
57. Máquina de somar e subtrair manual com capacidade de 8
garismos com teclas em efluiu' de 8 x 9, uma.
58. Máquina de somar (e subtrair) manual, com capacidade para 9
algarismos com teclas em coluna de 9 x 9, uma.
59. Máquina de somar e subtrair manual com capacidade para 10 aigarksmos com teclas em coluna de 10 x 9, uma.
60. Máquina de somar (e subtrair) manual com capacidade para
11 algarismos com teclas em colunas de 11 x 9, urna.
61. Máquina de somar (e subtrair) manual com capacidade de 12
algarismos com tee:as em colunas de 12 x 9; uma.
62. Maquina de calcular, manual ; com capacidade de 6 x 6 x 10,
uma.
63. Máquina de calcular manual, com capacidade de 8 x 9 x 13,
urna.
64. Máquina de calcular manual. com capacidade de 10 x 8 x 13, uma.
65. Máquina de calcular manual, com -capacidade de 10 x 8 x 17,
urna.
66. Máquina de calcular manual. com capacidade de 6 x 5 x 10,
uma.
C7. Máquina de calcular manual ruim capacidade de 10 x 8 x 18,
uma.
68. Máquina de calmar =uni com capacidade de 9 x 8 x 17,
uma.
69. Máquina de calcular manual com capacidade de 6 x 4 x 10,
uma.
70. Máquina de calcular manual rem capacidade de 6 x 7 z 10,
urna.
71, iNi.kítitiina
iiin.
a de calcu'ar elétrica com capacidade de 6 x
x10
72.- Máql/ na da calcular c'étrica com capacidade de 8 z 9 x 13,
uma.
VI — GRUPO
FIM WMENTA8 n UTENBILIWPAAA
0FIGINA fl SZUIRO cortannao).

(MÀQUINA, INSTRUMENTOS

29. Máquina de escrever, tabulador siMples, ci carro de 0,95 à 0.99.
Prefixo-IG-06-D
uma.
'30. 'Maquina do escrever, tabulador decimal, cl carro de 0,95 à 0,99,
I. Desquinador duplo. ns. 1 e 2. um
uma.
2. Desquinatior simires, n. 1, una.
Máquina de escrever, tabulador simples, ci carro de Ina, à Im,04,
3. Desquir.ador simples, n. 2, um.
uma.
32. Máquina d °escrever, tabulador decimal, ci carro de 1m à Inr,01,. 4. Desquinador simp.es , n. 3. dr11.
5. Desquinador simms, n. 4. um.
uma.
0. De.squinador simp.es, n. 5, um.
33. Máquina de escrever, tabulador simples, cl carro de 1m.05
Im.09, uma.
Prefixo-TG-06-F
34. Máquina de escrever, tabulador decimal, ci carro de 1,01 a
1.09, urna.
I. Faca singela "Cosmos" com cabo, para seleiro corrleiro de 0m.14
35. Máquina de escrever, tabulador -simples, cl carro de 1,10 a
x Om.003 e lamina. uma.
1,14, uma.
2. Faca singela "Blanchart" ou marca similar, com cabo para se36. Máquina de escrever, tabulador decimal, cl carro, de 1,10 a
leiro cordeiro de 0m.14 x OM.003 de lâmina. unia.
1,14, uma.
3. Faca singeia "Sotingern" com cabo, para seleiro corrieiro, de
37. Máquina de escrever, tabulador simples, ai carro de 1,15 a
0m.14 X Om.003 de lamina uma.
1,19, uma...
4. Faca meia lua "Singer". para seleiro cordeiro, de 8" (0m,2032),
. Máquina de escrever, tabulador decimal, Cl carro de 1,15 a
uma.
1,19, uma.
5 Faca meia lua "Cosmos", para seleiro corrieiro, de 8" *(0m,2032),
39. Máquina de somar manual, com capacidade de 8 algarismos,
uma.
uma.
G. Faca moia lua "Blanchard", para seleiro corrieiro de 8* (0m,2032).
40. Máquina de sornar manual, com capacidade de 10 algarismos,
uma.
uma.
1. Faca meia lua "Blanchard" para seleiro oorrieiro de 9" (0m,286),
41. Máquina de somar manual, com capacidade de 13 algarismos,
uma.
uma.
8. Faca de volta "Blanchard" ou marca similar, para seleiro cor42. Máquina de somar elétrica, com capacidade de 8 algarismos,
rieiro. tipo "Stnadr", uma.
uma.
Faca de volta "Cosmos" para seleiro corrieiro, tipo "Standr,
• 43. Máquina de somar .elétrica, el. capacidade pi to algari-mos,
Uma.
•
de
devo
"Solingem" para seleiro cordeiro, tipo "Standr,
.44.. Má
qui na de somar elétrica, c capacidade para 13 algarismos, 10. Facau"
uma.
Uma,
45. Máquina de somar .(e subtrair manual, c] capacidade de 8 alga-. 11, Faca meia lua 'Blanchard". para seleiro cordeiro de 6"
(ern.1524), uma.
riamos com 10 teelas (de O a 9), uma.
46. Máquina de somar manual (e subtrair) com capacidade de 9 12. Fri ador de couro de Om.02 x 0m,05 x 0m,20 para 4 larguras
de 'friso. um. algarismos e 10 teclas (de O a 9), uma.
;47. Máquina de somar manual (e subtrair) com capacidade para 10
Prefixo-IG-06-M
algarismos com 10 teclas (de 1) a 9), uma.
•
''.48.Máquina de'somar • (e subtrair) manual,"com capacidade para 11
1 Máquina de bancada para costura' de lonas e WJUI1M nnuN Lann
algarismos com .10 teclas (de O a 9). uma.'
.
çadeira'oscilante. cum agulha para linha Inlau.sen de na. 19
49. Máquina de somar manual (e subtrair) com capacidade para 12
. à 70, e fio Barbours. de 2 à 6, velocidade de 1.500 rotações
algarismos e 10 teclas, (de 0 a 9), uma.
.por minuto. ,uma.
N. Máquina de somar manual (e subtrair) com capacidade P ara 42
Martelo para seleiro de 0m015 de diametro i Orna° de comorialgarismos com 10 teclas (de O a 9), uma.
Mento, com cabo de madeira, tur.
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Prefixo-IG-06-T
. J. Tala de madeira com encosto de Orn,07 de boca x im,05 de comprimento, uma.
2. Tala simples de madeira de Cm,07 de boca a im,05 de comprimento, urna.
3. Torquez para seleiro cordeiro, de 4 112" (0m,143), urna. 4. Torquez para seleiro coarieiro de 7" (0m,1778), uma.
5. Tan'quez espicliadeira para seleiro corrieiro, n. 1, urna.
6. Torquez espichadeira para corrieiro seleiro, n. 2, uma.
Prefixo-M-07-A
(Maioria prima. produtos manufaturados e semi-manufaturados, para
oficina de seleiro coraleiro)
1. Armação pare sela de montaria de oficial (caderno de encargo
n. 100), urna.
2. Armação para sela de- montaria de praça (caderno de encargos
n. 107), uma.
3. Argola ri. 1 de metal amarelo, polido, fundido e comprimido
(um e um oitavo) de polegada, 29 mina uma.
4. Arg,)la n. 2 de metal amarelo, polido, fundido o comprimido,
(1 3!4) 45 mim., uma.
5. Argola Ia, 3 de metal amarelo fundido, polido e comprimido
(1 318) 36 mm.. uma.
6. Argola n. 6 de metal branco, polido fundido e comprimido,
(1 318) 36 mim., urna.
7. Argola ri. 7 de metal branco polido, fundido e comprimido,
(1 112") diâmetro interno 40 mina, uma.
8. Argola n. 8 de metal branco polido 'fundido e comprimido de
1 314, diâmetro interno 46 mim., uma.
9. Aro para balde, um.
Prefixo-IG-07-B
1. Botão para barraca, um.
Prefiso-I(3-07-C
1. Cera virgem, quilo.
2. Colchete, par.
3. Couro de porco, quilo

29. Fivela n. 30 simples de metal amarelo, polido fundido e comprimido (5,8" a 1") 17 a 25 mim., uma.
30. Fivela n. 31 dobrada de metal branco, polido fundido e comprimido (314" x 1") 19 a 27 mim a . uma.
31. Fivela n. 33 dobrada com roleta de metal amarelo, polido fundido e comprimido (718" a 718") 32 e 32 mm., uma
Prefixo - IG - 07 - G
1. Grampo n. 2 de metal amarelo, polido fundido e comprimido
(314" a 2") 20 a 50 mim., um.

2. Grampo p. 3 de metal branco, polido fundido e comprimido
20 a 50 mim., um.
Prefixo-IG-07-I
1. Illiões para barraca, um.

Prefixa-IG-07-L
Lona para balde, metro.
Lona para barraca. tipo 1, metro.
Lona para barraca tipo 2, metro.
Lona para barraca. tipo 3, metro.
Lina para bornal de ração. metro.
Lona para bornal de viveres, melro.
Pefixo-IG-:07-11
1. Meia argola ri, 1 de matai amarelo, polido fundido e comprimido (1 112" a 1 112n 37 a 38 mim., uma.
2. Meia argola n. 2 oe metal amarelo, polido fundido e comprimido (214" a 2.318') 58 a 59 mim., uma.
3. Meia argola n. 4 de metal amarelo, polido fundido e comprimido - (3:4" a 1") 20 x 25 mim., uma.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4. Meia argola n. 5 de metal branco, polido fundido e comprimido (314" a 1") 20 a 25 in . m., uma.
5. Meia argola n. 7 de metal branco, polido fundido e comprimido
(2.1,4" a 2.14"i 58 a 58 mim.., uma.
6. Meia argola n. 8 de metal branco, polido fundido e comprimido
(1.1;2" a 1.112") 37 x 39 mlin.;uma.
7. 'Meia argola n. Ii de metal amarelo, polido fundido e comprimido
(1.112" x 1.112") 37 a 39 mim., uma.
Prefixo-IG-07-P
4. Porta-loro de ferro batido, com mola, um.
2. Prego com cabeça de metal branco (1") 2,5 mim., quilo.
3. Prego zum cabeça de metal amarelo (24) miro., quilo.
4. Prego comum 12 x 12 mim., quilo.
Prefixo -IG - 07 - 0
1. Quadrado n. 1 de metal amarelo com chapa polido e comprimido (1" a 1") 26 x 25 mim., um.
2. Quadro n. 2 de metal branco, polido fundido e comprimido
(1" x 1") 25 x 25 En1m., um.
3. Quadro ri. 2 de metal amarelo, polido fundido e comprimido

Prefixo-IG-07-F
Fio pardo n. 3 (3 pernas), novelo.
Fio pardo ri. 4 (4 pernas), novelo.
Fio pardo n. 5 (pernas 5), novelo.
Fio pardo n. 5 (6 pernas), novelo.
Fio verde oliva, n. 3 (3 pernas), novelo.
Fivela n. 1, dobrada, oval, de metal amare i n, polida funciido e
comprimido (318 x 3;4") 10 a 20 mim., uma.
7. Fivela n. 2 simples com roleta de metal amarelo, polido fundido e comprimido (112 x 518") 15 x 16 mm., urna.
S. Fivela n. 3 simples, com roleta de metal amarelo, polido fundido e comprimido (112 x 314") 14 x 20 mam., unia.
9. Fivela n. 4 dobrada, oval de metal amarelo, polido fundido e (718" a 718") 23 a 23 mm., um.
comprimido (518" x 1") 15 x 27 rn:m., urna.
4. Quadro n. 4 de metal amarelo, polido fundido e comprimido
ve:a a. 5 simples com roleta de motal amarelo, polido fun- (I"
1 O.
a 1") 25 a 25 mim., um.
diii e comprimido (713" x 1") 22 x 23 mim., uma.,
5. Quadro n. 7 de metal branco, Polido fundido e comprimido
11. Fivela a. G dobrada, de metal amarelo, polido fundido e com(718") 23 a 23 mim., um.
primido (314" a 1") 19 a 27 mim., uma.
Prefixo-IG-07-h
1:?. Fivela n. 7 simples da metal amarelo, polido fundido e comprimido (1" x 1.118‘ 25 a 30 m1m., urna.
(4 tamanhos) 318 a 314 (de 8 à 20
1.
Rebite
de
cobre
com
arroela
13 Fivela n. 8 dobrada de metal amarelo, polido fundido e comprimim.),
quilo.
indo (718" a 718") 23 a 32 mim a uma.
Prefixo-IG-07-T
1. FiNe:a o. 9 simples, com rolete de metal amarelo, polido fun1. Taxa n. 4 (318") 10 ni t ro., quilo.
dido e comprimido (1"5: 1 112") 25 x 40 mim., uma.
Fise:a a. 10 simples com roiele de metal amarelo, polido fun2. Taxa n. 6 (112") 12 m,m., quilp.
dido e comprimido (518" x 718") 16 x 23 m:m., uma.
3. Taxa n. 14 (311") 20 mim., quilo.
4. Travessão de couro cru, um.
G. Fivela n. 11 de metal amarelo, polido fundido e comprimido
(1.118" a 1.3,8") 28 a 35" anima uma.
PrefixoaIG-10-A
17. Fix ela n. 14 dobrada oval, de metal branco, polido fundido e
Máquinas, instrumentos, aparelhos, ferramentas e utensilios para
comprimido (318" a 3i4") 10 x 20 mim., urna.
oficina de carpinteiro
18. Fivela n. 15, simples de metal branco, polido fundido e compri1. Arco de pua de aço, singela de 0m,36, um.
mido (3,8" a 518") id a 16 mim., uma.
2. Arco de pua de aço, com catraca de 0m,36, unt
19. Fivela n. 17 simples de metal branco, polido fundido e compri3. Arranca-prégo de 0m,40, um.
mido (112" a 518") 13 a 10 mim., uma.
4. Alicate de cabo isolado de 6" (0m,1324), um.
2C. Fivela n. 18. dobrada de metal branco, polido fundido e com5. Alicate de cabo isolado de 7" (0m,1778), um.
primido (518" a 718") 10 a 22 mim., uma.
6. Alicate de cabo isolado de 85 (0111,1932), um.
21. Fivela ri. 19 simples de metal branco, polido fundido e com7. Alicate de cabo isolado de 9", (0m,2286), um.
primido (518" a 1") 17 a 25 mim., uma.
22. Fivela ri. 20, simples com roleta de metal branco, polido funPrefixo-IG-10-B
dido e comprimido (718" x a") 23 a 16 mim., uma.
de
0m,70 a Orn,85 a 2m,40 com prensa ma,
Banco
de
carpinteiro
1.
23. Fivela n. 21 dobrada metal branco, polido fundido e comprimido
nual de topo e com presa manual de pé, um.
(718" a 1.114") 23 a 32 miro., uma.
2. Broca de aço de uma polegada (0m,0254), uma.
21. Fivela n. 22 simp:es de metal branco, polido fundido e compri3. Broca de aço de 314" (0E11,19), uma.
mido (1" a 1.118") 25 a 3 mim., uma.
4. Broca de aço de 112" (0m,0127), uma.
25. Fivela n. .21 dobrada com roleta!, de metal branco, polido fun5. Broca de aço de 318" (0m,0095), uma.
dido e comprimido (1.(14" x 1:114") 32 2E 32 miro., uma.
26. Fivela n. 25 dobrada de meta/ branco, polido fundido e com- 6. Broca de aço de 114" (0m,0063), uma.
7. Broca de aço de 7132" (0m,0052), urna.
primido (1.114" a 1.318*) 32 a 42 mim., urna.
Broca de aço de 11132" (013;1,0087), uma.
8.
de
metal
amarelo,
polido
fundido
e
comn.
28
simples
Fivela
27.
9. Broca de aço de 5116" (0m.007), urna.
primido (318" a 518") 10 a 16 mim., uma.
38. Fivela n. 29 simples de metal amarelo, polido fundigp e compri- *O. Broca de aço de 5132" (0m,004), uma.
11. Broca de aço de ir (012,0031), uma.
mido (112" a 314") 15 a 19 mIm., urna.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
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Prefixo-10-12-C
1. Chave de parafusos para abrir fundilho de Om.30, uma.
2. Chaves parafu:os para abrir fundido de Orri,27, uma.
3. Compasso de aço de 6" (0.ir:2), um.
4. Costilha de aço para alisar sola „te 0m,020 x 0m,17, uma,
Prefixo-IG-12-1!:
Escova
de
cabelo
marron,
para polir calçado, uma.
1.
2. Escova de cabelo preto, para polir calçado, uma.
Prefixo-IG-i2-2
1. Faca para sapateiro de 12" (0,305), uma.
2. formas para calçados de ns. 36 à 44, coleção.
3. Finge-ponto com cabo de madeira com roseta de 0m,016 de diâmetro por 0m,005 de largura, um.
4: Forma de tarrachti para alargar calçado, uma.
5. Ferro curvo de enfranque com fenda de 0m,009 para brunir cabf
çado,um.
Prefixo-IO-i2-0
1. diga de aço com cabo de madeira a. 0, uma.
2. Idem, idem, idem n. 1, uma.
3. Idem, idem, idem n. 2, uma..
4. Idem, idem, idem n. 3, urna.
5. Idem, idem, idem n. 4, uma.
5.
Idem, idem. idem n. 5, uma.
1. Diamante "Senath" emcrustado em revestimento metálico, giin
Idem, idem, idem n. 8, uma.
7.
cabo de madeira com Om,18 de comprimento, ume
8. Idem, idem, idem n. 7, uma,
9. Idem, idem, idem a. 8, uma,
Prefixo-W-10-E
!O. Idem, idem. idem n. 9. uma.
Ai. Idem, idem, idem a. 10, uma.
1. Enxó de aço n. 00, um.
12. Idem, idem, idem n. 11, uma.,
2. Idem idem idem n. 0, um.
3. Idem idem idem n. 1, um.
13. Idem, idem, idem n. 12, uma.
4. Escala métrica de madeira com junco metálica, de 2 metros, 14. Idem, idem, idem n. 13, uma.
uma.
15. Idem, idem, idem n. 14, uma.
L Esquadro do aço com cabo de ferro de 0m,15, um,
18. Idem, idem, idem n. 15. uma.
17. Idem, idem, idem n. 14. uma.
Prefixo-IG-10-F
18. Grosa para sapateiro de Om,25, uma..
Formâo de aço com cabo de madeira e arreda guiai% de In
Prefixo-IG-12-L
(0m.0.254), um.
2. Idem idem idem de 3/4" (0m,19), um.
je Lamparina metálica de alcei, para sapateiro, uma.
3. Idem idem idem de 1/2" (0m,0.127), um.
Prefixo-M-12-M
4. Idem idem idem de 1/4" (0m,0063), .1m.
5. Formão para torneiro de 54" (0m.0127), uni
Martelo de ao 430m cabo de madeira para sapateiro com Om.044
6. Idem idem idem de3/4" (0m,19), um.
de cabeça por 0m,179 de comprimento, um.
7. Idem idem idem de 1" (0m,254), um.
R. Martelo de bater pre go a. 00, um.
3. Martelo de bater prégo n. 0, uni.
Prefixo-10-10-G
Martelo de bater prégo n. 1. um.
Máquina esquerda para sapateiro diâmetro do braço 2 112", lane
j. Goiva para torneie de 34" (0m,0063), unid
çadeira oscilante, com agulhas para linhas "Corrente". de
2. Idem idem idem de 3/8" (0m,0095), uma.
as. 10 à 50 e fios "Cruz Wits" de na, 10 à 70. velocidadi
3. Idem idem idem de 3/4" (0m,019). uma.
de 1.800 rotações por minuto, uma.
4. Idem idem idem de 1" (0m,0254), uma.
5. Grampo reforçado para carpinteiro, com parafuso :pe. 31" X19467i
Prefixo-10-12-P
um
i. Pedra_cOnies para afiar faca, de 0m,20, um.
6. Idem idem idem de 5" (127), um.
Pedra natural, retangular para afiar faca, de 0m,032 x Om.08
7. Idem idem idem de 6" (1524), um.
x 0m,20, um.
8. Idem idem idem de 7" (1778), um..
Prefixo-IG-12 -8
9. Idem idem idem de 8" (1932), um.
grossa
cem
cabo
de madeira e tarracha. urna.
1.
Sovela
10. Idem idem idem de 9" (2286), um.
2. Suvela fina com cabo de madeira e tarracha, uma.
11. Idem idem idem de 10" (254), um.
12. Idem idem idem de 11" (2794), um.
Prefixo-IO-12-T
13. Idem idem idem de 12" (3048), um.
14 Idem, idem, idem, de 13" (33021,, um.
; 1. Tirador de forma para calçado, de 0m,14, um.
t 15. Idem idem idem de 14" (3456), um.
2. Tirador de forma para botas. de Orn,36, um.
18. Idem idem idem de 15" (381), um.
p. Torquez de bico curvo para mon tar n. 1, uma.
.17. Idem idem idem de 16" (4067), um.
4. Torquez com bico curvu para montar. n. 2, urna,
5.
Torquez de cortar prégos, de 7" (0m.1778), uma.
Prefixo-IG-12-1
6. Torquez de cortar prégo, de 4" (0m,102), uma.
Triângulo de ferro com 2 sapatas para sapateiros, n. 1. um.
utensilios para 7.
Máquinas, instrumentos, aparelhos, ferramentas
8. Tira pestana para desquinar sola, uma.
oficina de sapateiro)
Prefixo-IG-13-A
1. Alicate para cortar prégo, de 4" (0m,102), um.
2. Agulha para máquina Singer 29 k31, n. 0, uma.
((Matéria prima, artigos manuTaturad Yx e semi-mauutaturadog para
3. Idem, idem n. 1, uma.
oficina de sapateiro),
4. Idem, idem n. 2, uma.
11. Álcool de 36" para lamparina, litro.
5. Idem, idem n. 3, uma.
8. Idem, idem n. 4, uma.
Prefixo-IG-13-B
uma.
7. Agulha de sapateiro para coser à mão n.
1. Breu, quilo.
8. Idem, idem n. 1, urna.
Prefixo-IG-13-C
9. Idem, idem n. 2, uma.
Cera
brasil
ou
marca
similar, preta, para lustrar sola em past1
1.
10. Idem, idem n. 3, uma
lhas de 7 gramas, uma.
11. Idem, idem n. 4, uma.
2. Cera Brasil ou marca similar, marrou, para lustrar sola, em pai
42. Idem, idem 11. 5, uma.
tilhas de 7 gramas, uma.
3. Cera virgem (caderno de encargos n. 116), quilo.
Prefixo-IO-12-B
4. Gera de porco para colocar no fio, grama.
5. Cordão, preto para borzeguins (caderno de encargos n. 41).. pa.
' 1. Banqueta de madeira com assento de couro, para sapateiro,
6. Cravo de ferro galvanizado para salto, de 0m,028, quilo.
•
uma.
fert gi vanizado para capa do sal*, de 0111,00147 dr
7. ert- • 3. Brunidor de aço com cabo de madeira com fenda de 0m,00. um.
alâmetro, quilo
! 3. Brunidor de aço com cabo de piadeira cora fenda de 0111,607, um.
12. Broca de aço do punho cônico para madeira n. 6 uma
13. Idem, idem n. 6, uma.
14. Idem, idem, idem n. 7, uma.
15. Idem, idem, idem n. 8, uma.
It.. Idem. idem, idem n. 9, uma.
17. Broca de aço de punho cônico para madeira n. 10, uma,
18. Idem idem idem n. 11,-uma.
19. Idem idem idem n. 12, uma.,
20. Idem idem idem n. 15, uma.
21. Idem idem' idem n. 14, uma.
22. Idem idem idem n. 15, uma.
23. Idem idem idem a. 16, uma.
Prefixo-TO-1 0-C
de
madeira
de
redro
para guurdar ferramenta de 0m,40 x
1. Caixa
— 0rn,15 x 0m,80, uma,
2. Caixa de madeira de pet .oua, para guardar ferramenta de 0m,40
x 0m,45 x 0m,80, urna.
3. Caixa de madeira de pinho para guardar ferramenta de 0m,40
x 0m,45 x 0m,80, uma.
4. Compasso direito de aço para carpinteiro de 7" (0m.1778), um.
5. Cabeçote de ponta para torno de madeira, com 0m,21 de centro, um.
Prefixo-IG-10-D
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8. Carda de ferro galvanizado para salto :(caderno de encargos nu"
mero 42), quilo.
9. Carda de ferro galvanizado para planta do pé (caderno de encargo n. 42), quilo.
ft1). Cola marca "Nuline" ou marca similar, litro.
Pref ixo-IG-13-F
1. Fio de sapateiro n. 5 (caderno de encargo n. 60), qui,
Prefixo-IG-13-0
1. Graxa de lubrificação de borzeguin de campanha,
fórmula
(Boi, do Exército n. 502 de 20-4-929), quilo
2. Idem, idem, 2' fórmula (idem, idem), quilo.
3. Idem, idem, 3' fórmula (idem, idem), quilo.
Prefixo-IG-13 -I
1. Ilhois para bozeguins pretos (caderno de encargo n. 41), milheiro.
2. Ihois 'para bozeguins de campanha (caderno de encargo n. 42),
milheiro.
Prefixo-IG-13-L
1. Linha preta "Finlaysou" n. 50, ou marca similar, em carretel
de 50 gramas, um.
2. Linha marron "Finlayson" n. 50, ou marca similar, em carretel de 50 gramas, um.
Pref ixo-IG-13-P
1. 1. Pasta marron para polir ca lçr.do, emn lata de 200 grs, uma.
2. idem idem idem em lata de 250 grs., uma.
3. Idem idem idem em lata de 1 quito. uma.
uma.
4. Idem idem idem em lata de 200
5. Idem idem idem em latas de 250 grs., uma
6. Idem idem idem em latas de 1 quilo, uma.
7. Preparado de cera preta para tingir sola. latas de 4 quilo, uma.
8. Idem idem marron em lata do 1 quilo. 'una.
Prefixo-Ui-13-T
1. Taxa de salto n. 10 fl. quilo
2. Idem idem n. 11, quilo.
3. Idem idem n. 13, quito.
4. Idem idem n. 14. quilo.
5. Taxa para chulear, n. 0, quilf.
6. Idem idem n. 1, quilo.
72 Idem idem n. 1 1/2. quito
8. Idem idem n. 2, quilo.
9. Idem idem n. 2 1/2, quilo,
VII - GrIT-P0
os Arma.N.ur.s.roi
Prefixo-113-16-A
•
. 1. Armário de madeira para preça com 8 compartimentos, com as
seguintes dimensões: altura 2 metros x largura 2,50 x profundidade 0,50, um.
Prefixo-1G- 16-C
1. Caixa de madeira envernimla com 0,90 de comprimento, 0,15
de largura e 0,33 de altura. uma.
2. Cama de ferro com lastro de arame com as seguintes dimenssões: comprimento 1,90 x 1.argura 0,68 x altura 0,45, uma.
3. Cama-maca de pinho com pés de madeira revestidos de chapas
de ferro com as seguintes dimensões: comprimento 2,20 x.
largura 0,59 x altura 0,17, uma.
4. Caneco de agatb, um.
5. Colchão com enchimento de capim com as seguintes dimensões:
comprimento 4,84 x largura 0,68 x altura 0,10, um.
6. Copo de vidro comum, um.
Prefixo-1G-16-D
1. Depósito de ferro galvanizado para lixo com 0,70 de altura 8
0,40 de diâmetro de boca, uma.
Prefixo-IG-16-E
1. Escarradeira higiénica de agate com 0,24 de diâmetro e 0,14
de altura, sobre um suporte de ferro com 0,44 de altura,
uma.
Prefixo-IO- 16-F
1. Filtro de barro para água, com vela, com capacidade para
litros, um.
Prefixo-IG-16-11
Ã• Moringue de barro com "capacidade de • letras, uma.
Prefixo-IG-16-R
1. Relógio de parede, um.
Prefixo-TO-1 6-T
.1. Talha de barro com capacidade Lie 30 litros, OMR.
it. Travesseiros com enchimento de capim, com as seguintes dimansões: comprimento 0,56 x largura 0, 30 x altura 0,12,
TERIAL

um.
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VIII - GRUPO
(GÉNEROS, DOCES E CONSERVAS

suslICiaa)

Prefixo-IG-22-A
1. Água mineral, garrafa.
Z. Azeite de oliveira, estrangeiro, lata de quilo, lata.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prefixo-IG-22-H
Bananada, quilo.
Bananina, quilo.
Biscoitos alfabeto, lata de 1/2 quilo e um quilo, quilo.
Biscoutos de água, latas de 1/2 quilo e 1 quilo, quilo.
Biscoitos de araruta, latas do 1/2 quilo e 1 quilo, quilo.
Idem cariocas, latas de 1/2 quilo e 1 quilo, quilo.
Idem de champanha, latas de 1/2 quilo e 1 quilo, quilo.
Idem de coco, latas de 1/2 quilo e 1 quilo, quilo.
Idem Maria, latas de 1/2 e 1 quilo, quilo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prefixo-IG-22-C
Camarão em latas de quilo, uma lata.
Camarão seco, quilo.
Chá preto, estrangeiro, quilo,
Chocolate em pó, quilo.
Compota de abaicaxi, latas de quilo, quilo.
Compota de goiaba, lata de quilo, lata.

7. Compota de pêcego, lata de quilo, lata
Prefixo-IG-22-E
1. Ervilha seca, quito.
Prefixo-IG-22-G

2. Goiabada, quilo.

Prefixo-IG-22-L
1. Leite condensaao, lata de 1/2 quilo, lata.
2. Leite de vaca, litro.
Prefixo-IG-22-M
1. Marmelada, quilo.
Prefixo-IG-22-0
1. Ovos de galinha, dúzia.
Prefixo-1G-22P
1. Pecegada, quilo.
2. Petits-Pois n. 00, lata de 1/2 quilo, lata.
Petits-Pois n. 0, lata de 1/2 quilo, lata.
4. Petits-Pois n. 1, lata de 1/2 quilo, lata.
.5. Petits-Pois n. 2, lata de 1/2 quilo, lata.
6. Polvilho, quilo.
Prefixo-IG-22-Q
1. Queijo de Minas, quilo.
2. Queijo Palmira, quilo.
1. (P. h.) café moldo superior, quilo.
2. (P. 11.) café moido, bom, quilo.
IX GRUPO
PESCADO NACIONAL

Prefixo 10-2641
1. Mariscos (camarão, carangueijo, lagosta, ostra, sirf e sururd).
quilo.
Prefixo IG-26-P
1. ( P . Ra pescado nacional de I" qualidade (garoupa, badejo, robalo, linguado, misco, pescada. peseadinha e biJuplra),
2. (P. R.), pescado nacional do 2 a qualidade (corvina, enrova, namorado vermelho, pargos, tainha, cocorocas, roncado e cavala), quilo.
Prefixo IG-22-R
1. Requeijão, quilo.
Prefixo IG-22-S
1. Sardinhas em azeite, nacionais, lata de 150 grs., lata.
2. Idem, idem, idem, em latas de 300 gramas, lata.
3. Idem, idem, estrangeiras, lata de 150 gramas, lata.
4. Idem, idem, e mlatas de 300 gramas, lata.
5. Sardinhas em tomate; estrangeiras, lata de 00 tg alAaa, lata,
Prefixo IG-22-T
4 "'MIA...1'2110 de fumeiro, quilo.
IX GRUPO
CARNES

1.
2.
3.
4.

Prefixo IG-23-0
Carne de porco, fresca, quilo.
Carne de porco, salgada, quilo.
(P. R.), carne SOIM de 1° qualidade, quilo.
*(P. Il.), carne verde de vaca, de 1' qualidade taxam ou met,
-leatra, colchão duro, colchão mole ou chim da dentro,
gari,o, pato ou patinho e entreeosto), quilo.

urtá-?eTr {4
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Pr
j et. Gatinhad, "mas,

prefixe IG-234/

Prefixo IG-234J
1. Linguiça de carne de porco, quilo.
2. Linguiça de carne de vaca, quilo.
Prefixo IG-2345
1. Mortandela, quilo.
prefixo IG-23-e
1. Paio, quilo.
Prefixo
Yieer.ae4 bovino, Ocillo.
III GRUPO
PÃO

Prefixo IG-24-P
T. (P. R. ), P5o mirto '(15 % de farinha de milho); 'quildr
2. ,(P. R.) pão de trigo, comum ou cilindrado, farinha de te quéi-'
lidada, quilo.
viu GRUPO

'

I

f.

2.
3.
4.
a.
e.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ui 39313 -251353

Prefixo-IG-29-.0
Cafeteiras de tnetal niquelado n. 12, uma.
Cálices, meio cristal, dúzia.
Cesta de vime para pão, uma.
Chicaras de granito inglês, com pires, para chã, dfcciat,,
ehicaras de porcelanas, coei pires, para chá, dúzia.
Chicaras de mei porcelana, com pires, para oha, dúzia.
Chfcaras de granito inglês, com pires, para chá, dg:laia.
Chícarab de porcelana com pires, para café, dúzia
Chicaras meia porcelana, com pires, para café, dúzia.
Chocolateiras. uma.
Colheres de alpaca para arroz, dúzia.
Colheres de alpaca para café, dúzia.
Colheres de alpaca para chá, dúzia.
Colheres de alpaca para sobre-mesa, dúzia.
Colheres de alpaca para sopa, dúzia.
Compoteiras de cristal, uma.

Compoteiras de vidro, uma.
Concha de ferro estanhado para terrinas, ungi,
Concha de metal para terrinas, uma.
20. Copos de pé, meio cristal, dúzia.
21.

Copos de vidro, dúzia.

CAFÉ

Prefixo IG-25-0
Prefixo IG-27-A
T. Alface, quilo.
2. Alho, quilo.

(Frutas, verduras e temperos)
Prefixo IG-27-B

4. Bananas, cento.

Prefixo IG-27-G

1. Canela em pó, quilo.
2. Cebola, quilo.
3. Cebolinha, quilo.
1. Céu da Baia, quilo.
5. Colorau, quilo.
3. Cuminho,

Prefixo IG-27-E

1. Ervilha, quilo.
P-. Extrato de tomate, quilo.
Prefixo IG-27-D
1. Laranjas, cento.
2. Limão, dúzia.
8. Louro, quilo.
Prefixo IG-27-11)

I. Maçã, dúzia.

Prefixo IG-27-P

Prefixo IG-27-T

ft. Tomate, quilo.

Prefixo IG-27-U

1. Uvas nacionais, quilo.
Prefixo IG-27-N
Verduras sortidas, quilo.
X GRUPO
PERRAORN8

Prefixo IG-28-0

3. Capim verde, quilo.

XII GRUPO

MARICRIAL PARA

6. Guardanapos, dúzia_

Prefixo-IG-294

2. Mamão, quilo.
8. Molho nacional, tipo inglês, vidro.
1. Palmito, quilo.
2. Para, dúzia.
8. Pimenta verde, quilo.

Prefixo-TO-29-D
1. Descanço de metal para talheres, dúzia.
2. Descanço de metal para pratos, jogo.
3. Descanço de madeira para pratos, jogo.
Prefixo-1G-29-F
1. Facas cara cabo de, madeira para mesa' „ dúzia.
2. Idem com cabo de metal para mesa, dúzia.
3. Idem com cabo de madeira para sobre-mesa, dúzia.
4. Idem com cabo de metal par sobre-mesa, dúzia,
5. Idem de serra para cortar pão, uma.
6. Farinheira de aluminium com colher, uma.
7. Farinl y ira de made'ra com colher, uma.
8. Idem de metal com colher, uma.
9. Filtro com unia vela para agua, um.
10. Filtro com duas velas, para agua, um.
Prefixo-IG-29-G
1. Galheteiros de vidro, um.
2. Garfos de metal branco para mesa, dúzia.
3. Garfos com cabo de madeira para mesa, dizia.
4. Garfos de metal branco para mesa, dúzia.
5. Garts com cabo de madeira para sobre-mesa, dúzia.

amaino

Prefixo I0-29-A
1. Abridor de lata, um.
2. Açucareiro higiénico, um.
3. Açucareiro de metal branco, um.
A. Argolas de madeira, para guarda-napo, uma.
§. Argola de metal, para guarnanapos, uma.
Prefixo IG-29-B
1. Bandeue, de alumínio, uma.
2. Bandeija de metal branco, uma.,
, 3. Balança decimal para 100 quilos, uma.
lá. Balança de Roberval, para 30 quilos, com jogo de pesos até 10
quilos, uma.
5. Bules de agath Para 3 Utr011s uni*
C. Bules de aluminium para 3 litro, um.
7. Bules de louça para um litro, um.
4. Pule 4e P4etai brame pra obk

1. Jarrs de vidro para 3 litros de agua, um.
Prefixo-IG-29-L
1. Leiteira de aluminium para 2 litro, urna.
2. Idem de metal para 2 litros, uma.
Prefixo-IG-29-M
1. Mantegueira de metal, uma.
2. Mantegueira de vi,lro, uma.
3. Moringues de barro para 2 litros, uma.
Prefixo-IG-29-P,
1. Paliteiros de madeira, um.
2. Paliteiros de louça, um.
3. Paliteiro niquelado, um.
4. Pratos rasos de granito inglês, dúzia.
5. Pratos rasos de granito nacional, dúzia
6. Pratos rasos de porcelana, dúzia.
7. Pratos fundos de granito inglês, dúzia.
8. Pratos fundos de granito nacional, dúzia.
9. Pratos fundos de porcelana, dúzia.
10. Pratos de granito inglês para sobre-mesa, dúzia.
11. Pratos de granito nacional para sobre-mesa, dúzia,

12. Pratos de porcelana para sobre-mesa, dúzia.
Prefixo-1G-2-8
de
aluminium,
uma.
1. Sopeiras
2. Sopeiras de granito nacional, uma.
3. Sopeiras de granito inglês, uma.
'4. Sopeiras de porcelana, uma.
Prefixo-IG-29-T

1. Taças meio cristal, dúzia.
2. Talha de barro com torneira para 30 Mr." ~tf
3. Tanieres de metal para mesa, dúzia.
4. Tadieres de metal para sobre-mesa, dúzia.
5. Terrinas de aluminium, unia.
6. Terrinas de granito nacional, uma.

7. Terrinas de granito inglês, unia.
8. Temnas de porcelana, uma.
P. Toalha de ati:indiscacio branco. Dam 2.30 x 1,50, uma.
adarcado branco, c nu 1.40 x 1,40, uma.
Toa:i:a
ailarnacadd de cor de 1,40 x 1,40, uma.
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Prefixo IG-31-C
I. Camurça de 1' qualidade (tamanho yarivale), metre quadrado.. I
2. Capacho de fibra, um.

12. Toalha de algodão, para prato de 1.00 x 0,80, 034.,
13. Travessa' de granito nacional com 16", uma,
Travessa deixranito inglês C om 16", uma,
15. Travessa de porcelana com 10", uma..
16. Travessa de porcelana com 12", uma.
Prefixo-IG-30-A

3. Capacho de ferro articulado, um.
4. Carrinho de ferro reforçado, um.
b. Cera para assoalho, em lata de quilo, lata.
Prefixo 10-31-D

Material para cozinha

1. Depósito de zinco reporçado, para lixo, una.
2. Desinfetantes, líquido, em lata, litro.
3. Desinfetantes polidos, quilo.
Prefixo 1041-1
1. Enceradeira elétrica, uma.
2. Enxugador de borracha, uni,.
3. Escova de aço, uma.

1. Amassador de batatas, um.
2. Assadeira da ferro, n. 14, de 0.68 s 0,60 i OMR. ume.
3. Assadeira de ferro, n. 14, de 0,64 x 0,60 x 9,08, uma.;
Prefixo-IG-3&-#
um.
Balde
de
ferro
estanhado,
1.
2. Ba'de de ferro galvanizado, um
3. Batedor para bifes, um.
4. Batedor para ovos, um.

Prefixo-TO-30-0
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

Caçarola de ferro para 5 litros, uma.
Caçarola de aluminium para 5 litros, tretuic
Caneco de alurninium para 2 litros, um.
Caldeirão de altuninium para 5 litros, um..
Caldeirão de ferro para 30 litros, um,
Idem, idem para 40 litros, um.
Idem, idem para 50 litros, um.
Cepo de madeira, um.
Chaleira de ferro para 5 litros, uma
Idem, idem para 3 litros, uma.
Coador de café, um.
Concha de ferro estanhado, uma.

Prefixo-10-304)
1. Depósito de ferro estanhado para 80 litros, ia.
Prefixo I0-30-1
1. Espumadeira de ferro, uma.

2. Espremedor de ferro, um.

Prefixe 20r-30-F
Faca
para
cosinha,
uma.
1.
2. Facão para cosinha, um.
3. FPwãc. económico n. 16, de ferro fundido eicen Derpedita,
4. Frigideira de ferro polido, uma.

Prefixo 10-30-0
1. Garfo de ferro com 3 dentes, para et:minha, Mi..
Prefixo 10-3041
I. Mac e te para feijão, um.
2. Machadinha com cabo, uma.
3. Máquina para moer carne, n. 5, uma.
4. Marmitas termicas, para 50 litros, uma.:
5. Marmitar 44 err I cas, tipo Paulista, uma.
Prefixo 143-30-P
1. Panela de aluminium para 5 litros, ume,,
t. Idem, Idem para 20 litros, uma.
1. Idem de ferro estanhado n. 12, unta.
4. Idem, idem n. 16, uma.

5. Idem, idem n. 18, uma.
6. Pedra para afiar facas. uma
7. Peneiras de arame, uma.
8. Peneira de taquara, uma.
Prefixe 10-30-R
11. Ralador de queijo, um.
2. Rolo para espichar massa, um.
Prefixo 10-30-8

1. Serrote para carne, um.
Prefixe 10-30-1
1. Taxo de ferro galvanizado, um.
Prefixo 10-304
1. (P. R.), viatura coisinha, tipo "Arsenal de marra*, ma.
Z. (P. a.), viatura oosinha, tipo "Paulista", urna.
VII GRUPO
IIATERIAL HE LIMPEZA,

Prefixo IG41-A

I. Agua sanitária, garrafa.
2. Algook, em rama, quilo.

3. Ancinho de ferro, um.
4. Aspi..sder de pó, elétrico, uns.
Prefixo 1G-31.-B
I. Balde de zinco, reforçada, ugn•
Z. 1Iomb., para filtra, ama.

iiezembro de 19R/4

Soor'A'n TV

4. Escova de cabelo, uma.
5. Escova de piassava. uma,

6. Escova de raiz, uma.
7. Escova para unhas, uma.
8. Escova para enceradeira, uma.
9. Escova para lavar rodas de automoveht, UM*,
10. Escova() de cabelo para encerar, um.
11. Escovo de piassava, um.
12. Esfregão de piassava, um.
13. Espanador de cabelo, um.

Espanador de fibra, um.
Espanador de penas. um .
Esponja de aço, dúzia.
l. Estopa (branca ou de cor, quilo,
1-1

$13. Estopa mesclada, quilo.
•

Prefixo 10-31-/P
1. Ferro para limpar casco de animais, um.

Prefixo I0-31-1
1. Inceticida em liquido, litro.
1. laceticidade em pó, quilo.
Prefixo 12141-1.
1. Lfquidos para limpar metais, litro.

2. Lixa para madeira, folha.
3. LIXE para ferro, folha.

Prefixo I0-31-M

j. Mangueira de borracha revestida de arame, metro.
Prefixo
1. Pá para lixo, uma.
2. Palha de aço, pacote.
3. Palitos, caixa.
4. Papel higiénico em rolo, roto.
5. Papel higiênico em pacotes de 1.000 folhas. pacote.
6. Pedra pome. quilo.
7. Pente para cavalo, um.
8. Piassava em molho de O quilos, molho.
9. Pó de tijolo, quilo.
10. Pomaoa para calçado, quilo
11. Po:.atsa, quilo.
Prefixo 10-31-R
1. Raspadeira de ferro para cavalo, uma.
Prefixo I0-31-5
1. Sabão em líquido, litro.
2. Sabão em solido, quilo.
3. Sabonete, um.
4. Saponaceo, barra.
é. Soda caustica em lata de quilo, lata.
Prefixo IG-31-T
- animais. unta.
,1. Tesoura para tosar crina de
Prefixo 10-31-T
• Tijolo para arear, um.
3. Toalha para rosto, dúzia.
Prefixo IG-31-V
1. Vasculho, um.
2. Vassoura de cabelo, uma.
I. Vassoura, escova de piassava, uma.
4. Vassoura de palha, uma.
5. Vassoura de piassava, uma.
6. Vassoura de piassava.

Prefixo I0-34-A
III GRUPO
oostetreThrms
1. Alefool de 40, latas de 18 litros, lata.
2. Álcool de 42 grãos, lata de MI litros, lata.
5. (P.R.), alcool motor, litro.

Quarta-feira 14
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Prefixo IG-34-C
earvito da fada. tonelada.
2. Carvão de pedra, nacional, tonelada.
3. Carvão de pedra estrangeiro, tonelada.
4. Carvão vegetal, quilo. •
Prefixo 10-34-0
1. (P.R.)) Gasolina, litro.
Prefixo IG-34-L
1. Lenha, metro cúbico.
Prefixo 10-34-0
1. Óleo combustivel, quilo.
Prefixo I0-34-0
1. Querosene, litro.
Prefixo 10-35-G
Lubrificante
1. Graxa "Mobiloil" grise, n. 2, lata de 5 litros, lata.
2. Idem, idem, idem em latas de 10 litros, lata.
3. Graxa "Patente", de la qualidade, quilo.
Prefixo 10-35-0
1. Óleo "Atlantio", "Motor", "Oil", "Hevy" - 40, litro.
Idem, idem, idem 60, litro.
3. Idem, idem, idem, idem, 50, litro.
4. Óleo "Balistecno", quilo.
5. Óleo "Black-oil", especial, litro.
6. Óleo "Castrolo", quilo.
7. Óleo "Castrol" (AA), litro.
8. Óleo "Castrol" (XL), litro.
9. Aleo Essolube SAE (40, filma). ldern, 50 litro.
11. Idem, idem 60, litro.
12. Óleo Extra pesado para transmissao, litro.
13. Óleo fino para transmissão, litro.
14. óleo fino para -máquina de escrever, litro.
15. Óleo "Flusning", litro.
16. Óleo "Gargoyle" D.T.E., caixa com :A litros,
17. óleo Industrial n. 101, litro.
18. Óleo Landoil (E), litro.
19. Idem (F), litro.
20. Idem (G), litro.
21. Óleo Lubroil (B.A.E.50), litro..
22. Idem idem (S.A.E.60), litro.
23. óleo Mamonal, para ação de joelho, lata de quilo, lata.
24. óleo Mobiloil A.F. canxa com 56 litros, caixa.
25. Óleo Mabiloil B.B. caixa com 36 litros caixa.
26. Óleo Mobiloil C. caixa com 36 litros, caixa.
27. Óleo Mobiloil B. caixa com 36 litros, caixa.
28. óleo Mabilubrificante, caixa com 25 litros, caixa.
29. óleo Motor Oil B.B. caixa com 36 litros, caixa,
30. óleo Motor Oil E II., caixa com 36 litros, caixa.
31. Óleo de rícino, grosso e claro, quilo.
42. °len Sunoco S.A.E. 30, litro.
33. Idem idem 40. litro.
3i. Idem idem 50. litro
35. Idem idem 60, litro
36. Óleo "Ursa", litro.
37. Óleo "Vaselina" para lubrificação de armas, quilo.
38. Ardi-oxido, quilo.
39. Kilo' em lata, de 1 quilo, uma.
40. Idem, idem, 1/2 quilo, uma.
°moldo Varejdo da Fonseca, 20 tenente secretilriodo C.A.

evevieo Central de Transportes
Chama-se a atendi° dos interessados para o edital de toucarréneia publicado no "Diário Oficial" de 6 do corrente, à página
24.605.

Fábrica de Material contra deves
Chama-se a atanção doo interessados, para o edital de eoncorrêncua administrativa, publicado no Didris Oficial de 2 do ~rente,
à página 24.322.

Segunda Regia° Militar
SEGUNDA DIVISÃO DE INFANTARIA • QUINTO REGIMENTO DE
INFANTARIA
comIssao Da RANCHO

Chama-ao a atenclo dos interessados para o edital de concurcencia administrativa publicado no "Diário Oficial" do 9 do corrente, ã página 24.919.
1•••n••

Serviço Centrai de Transportes
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de compeliu•ia publicado no Diário Oficial de 42 do corrente, à página 25.110.
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Primeira Formação Sanitária Regional

Chama-se a atenção dos interessados para o edital de ooncorrea»
ela publicado no Didrio Oficial de 12 do corrente, à página 25.128.

Hospital Central do Exército
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concorra:Ia publicado no Diário Oficial de 12 do corrente, à página 25.123.

Depósito Central do Material Sanitário do Exército
Chama-se a atenção dos interessados para o edital do concorrán,
eia publicado no Diário Oficial de 12 do corrente, à página 25.129.

Batalhão Escola
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concor-

r

rência publicado no "Diário Oficial" de 10 do corrente, página
n. 25.024. - Michel Matuck,
tenente, secretário.

Diretoria de Engenharia
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CONCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA

De ordem do Sr. general diretor de Engenharia faço- público
para conhecimento dos interessadós que, em obediência ao determinado no aviso n. 35, de . 9, publicado no "Diário Oficial" de ii, tudo
do corrente e de acordo com o art. 52 do Código de Contabilidade
Pública da União e aviso n. 758, de 12-11-937, realizar-se-á nesta
repartição no dia 20 de dezembro corrente, às 9 horas, a concorrência administrativa para o fornecimento durante o ano de 1939, a
esta Diretoria, dos artigos constantes dos quadros anexos.
Idoneidade dos concorres/2es
I - Os concorrentes deverro apresentar os seguintes doeutnencot, para provar a sua idoneidade:
a) Registo de contrato social ou da firma individual no Departamento Nacional de Indústria e Comércio, com declaração expressa
do capital;
b) estatutos em o .. .igina! ou "DiáriJ Oficial" em que se achem
piablicados, com aprovação e registo, quando forem sociedades anónimas legalmente 000stituidas, acordo caro o Decreto n. 434, de 4
de julho de 1890:
c) "Diário Oficial" com a publicação do decreto autorizando
a funcionar na República, quando se tratar de firma estrangeira;
d) quitação dJs impostas sobre a renda, municipais e federais,
sempre os últimos;
e) certidão de que trata o parágrafo 1.°, do art. n. '33, do Regulamento anexo ao Decreto n. 21.291 de 12 de agosto de 1931
((bis terços):
f) declaração escrita de negociante indicando o ramo da sua
indústria ou do seuc3niércio, aí mi de serem inscritos para concorrer nos grupos ou artigos que são da sua es p ecialidade industriai ou
comercial. •
Esta declaração deverá ser provada com documentos próprios,
além de licença da Prefeitura do negociante em grande escala. Cabe
\t3 unidades interessadas o direito de verificar "In loco" e em qualjuer tempo, se o negociante possue em seu armazem ou depósito
e na proporção das responsabilidades que assumirá se tirar algum
fornecimento, artigos do genero que constata da sua declaração;
g) certidão e guia de selo da AlfAndega, provando que é importador em grande escala quando se tratar da artigos de procedén.
eia estrangeira;
h) certidão provando que cumpriu fielmente o último contrato
ou ajuste celebrado com o Governo.
II - Os documentos acima deverão ser, sempre em original ou
em certidão legais.
III - Os pedidos de inscrição deverão zer bem claros, declamado o peticionário discriminaciamente os documentos que sores
senta e os grupos a que pretende concorrer.
IV - Os documentos relativos aos impostos federais e municipais prevalecerão até um mês depois da data legal para a sua re.
novação e o inscrito que não apresentar, dentro desse tempo, os
novos documentos, será exoluido e não poderá sem que os legalize,
tomar parte nas concorrências.
V - Os candidatos julgados idóneos pela Diretoria de Intendência da Guerra, pelos Serviços de Intendência Regionais ou por
qualquer dos Estabelecimentos de Material de Intendência poderão
tómar parte na concorrência de que trata o presente edital ,d•-•s4le
que junte ao seu requerimento de inscrição a certidão passada pelo
orgão que julgou a sua idoneidade ou que esse orgão tenha comunicado em tempo a esta Diretoria a mesma idoneidade e os grupoe
ou artigos para que pode concorrer.
VI - O Coinselho de Administração desta Diretoria julgará a
Idoneidade dos concorrentes até o dia 19 de dezembro torrente,
14 horas.
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Insor,'-íío
— Todos • Os artigos deverão ser do primeira qualidade O'
-- As iws crições serão feitas mediante requerimento dirigido obedecer rigorosamente aos cadernos de encargos a serem publica..
doa JU às amostras aprovadas pela Comissão de Compras deeta Diao diretor de Engenharia, acompanhado de todos os documentos
necessários para provar a idoneidade do conc)rrente ou da reepec*i- retoria.
IV — Todas as contas relativas aos artigos recebidos deveni
Ya eertidão, quando a idoneidade tiver sido julgada pela Diretoria de
ser liquidadas no prazo máximo de oito (8) dias e pagas no de quinIntendência da Guerra por um Serviço de Intendência Regional, Es.. ze
dias (15).
tabelechbento de Material de Intendência, ou ainda conter declara-V — O Estado na) se responsabiliza por pedidos verbais teleção de que a idoneidade será comunicada ralo orgã-i que a julgou. fônicos
ou mesmo escritos que se não revistam de todas as forma• lidade s legais (empenho, recibo, autorização).
Apresentação de propostas
VI — Os preços oferecidaa vigorarão pelo prazo de quatro (4)
I — Os concorrentes poderão apresentar preços para .a totalidade das artigos a serem fornecidos, de modo que as adjudicações meses sendo prorrogado sucessivamente, se for do interesse da administração, por idênticos periodos. Aos f ornecedores será facilitada
sejam feitas pari cada local de entrega.
a alteração dos referidos preços, se o solicitarem, até quinze (15) dias
II — As e'opostas distinta.s para cada grupo, feitas . em 2 (doa
antes de finalizar o perlodii de quatro (4) meses, ficando à Adminisvias dactilografada, sem rasuras, emendas. tnerlinhas ou qua n qiier tração a faculdade de aceitar essa alteração ou proceder a nova conalteração que pos sam estabelecer dúvida, mencionarão os preços poa corram:a.
extenso e em it igariemoa, obedecendo a classificação rigorosa cl s
VII — As firmas com representação exclusiva apresentarão os
vesgos paueades pelos grupos em referência no presente edital,'serão documentas comprobatóriois dessa qualidede e Inscrever-se-ão na
aa ,esentsul as can ensc i epes fechados e lacradre; à Secretaria do C. forma do presente edital.
A., a'a u d a 19 d•) cerreate mês e ano, às IG horas, send) aborta
ViII — Quaisquer esclarecimentos de que necessitarem os inàs a horas eo Ca n, na presença dos membros do Conselho e dos
teressados serão dados- peio Secretário do Conselho de Administrainiereaendoe.
ção t)dos Os dias úteis, das 13 às 17 horas, exceto aos sabados que
— A. prJposla.s remetidas pelo correio só poderão ser apu- será das 9 às 12 horas na Diretoria de Engenharia.
ra isa se can:ire:e a esta Diretoria até às quinze (15) horas do dia
Diretoria de Engenharia, 12 de dezembro de 1938. — Francisco
là do co---ente irias e ano, trazendo reconhecidas as firmas dos proponerlee. Devera•. ser colocadas em sabre-cartas • não transparentes Amanajds de Carvalho, cap. secretário do C. A.
derkidaaseet^ lacradas, tendo por fora as • seguintes indicações:
PRIMEIRO GRUPO — D. E. — (zN-02)
n ) endereço do diretor de Engenharia — Conselho de Admieaernao;
(Material de eletricidade)
t) name da firma concorrente;
Número
de
ordem
— Discriminação — Unidade
c) artigos ou grupos de material a que se referir a proposta.
1.
Armação
com
cabo,
para
tampadas portáteis, uma.
.- ência
Aprovação do concorr
2. Benjamim de 2 luzes, um.
— A presente concorrência só entrará em vigor depois de
3. Benjamim de 3 luzes, una.
4. Blocos de madeiro, claros, de 3", um.
cTw eada pelo Esmo. Sr. ministro da Guerra, podendo a referida
autoridade anulá-la total ou parcialmente.
5. Blocos de madeira, claros, de 3 1I2, un
6. Blocos de madeira, claros, de 4", um.
Canções
7. Blacos de madeira, claros, de 5", um. .
— O adjudicatário caucionará no Estabelecimento interessa8. Botões para campainha, madeira, comuns, bm.
do e dentro do prazo de cinco (5) dias a contar da data que tiver
9. Botões para campainha, oxidados, um.
si.:o n tificado para isso, a importância de 10 % (dez por cento)
10. Braçadeiras de folha, para fio de chumbo, UMEL.
11 Cordões flexíveis, verde e amarelo, isolamento de borracha
nssa os fornecimentos até o valo rde cincoenta contos de reis
(a0:00• 4000) e mais 5 % (cinco por cento) sobre o que exceder .
1132". 2 x 18 B S, metro.
deste a i er. sendo o cálculo feito de acordo com o máximo provavel
12. Idem, idem, 2 x 16 B ar. S. metro.
das et.,•emendas a serem realizadas na vigência da concorrência. ou
13. Idem, idem, 2 x 12 B &S e 2 x 14, metro.
ceias de acordo com o inontante de cada pedido.
14. Cabinho para lustre, n. 18. metro.
15. Idem, n. 20, metro.
lí -- O concorrente a quem for adjudicado qualquer arti go e
16. Chave monofásica com fuziveis de rolha alemã. de baquelite,
que r e negar a fazer a caução para garantia. do fornecimento, será
uma.
consale.rado inidôneo.
17. Idem, idem de porcelana, uma.
Multas
18. Idem, idem, trifásica COM fueiveis de rolha. americana de porI — O fornecedor que, sem motivo de f orça maior devidamencelana, uma.
te comerovado, deixar de entregar, dentro do prazo fixado co pediein,
19. Idem, idem.. alemã de porcelana. uma.
os artigos nele incluidos, pagará uma multa progressiva, calculada
20. Chave de cartucho e faca com base monofásica de 15-A, nada se guinte forma, sobre a importância total dos arti gos não entrecional, uma,
gue:::
21. Idem, idem, de 60-A, uma.
a) 0,3 % por dia que exceder do prazo, até auinze .'1.5) dias de
22. Idem, idem. de 100-A. uma.
atraso:
23. idem, idem, trifásica de 30-A. uma
e , 0.5 % por dia que exceder do pra precedente até trinta (30)
24. Idem, idem, de 60-A, uma.
dias de :draw.
25. Idem, idem, de 100-A, uma.
ev findo o prazo_ de 30 dias de atrazo, serão os artigos adquiridos
96. Idem, idem, de 200-A, uma.
de quem possa entrega-los no menar prazo, correndo a diferença
27. Idem. idem, de 400-A, uma.
de p reço por conta do fornecedor faltoso.
28. Oleais para fio com parafuso, pares, um.
Charterton para mufas, (I. qualidade); quilo.
11— No caso em que os artigas de um mesmo pedido sejam
30. Dados de Porcelanas de 1-polo, .urn.
recusados. pela segunda vez, a adm1nistrael10 do Estabelecimento inSi . Idem, idem de 2 poios, um.
tere seado poderá cancela-1o, adquirindo-os de quem possa entregt5.39. Idem, idem de 3 poios. um .
los a . ) menor prazo, correndo a diferença de preço por conta do ad- 33. Eletroduto rfeldo "Kronprinz", pesado, esmaltado a quente, de
judicatário faltoso.
1 112" varas de 3 metros, um.
Retirada de artigos recusados
Idem. idem, idem, de 2", um.
31.
25. Espelha de metal niquelado, reforçado, de 2" x 4", inclusive
— As mercadorias rejeitadas serão substituídas pelos forneceparafusos para 1 alavanca, um.
dores, no prazo de 48 horas, sob pena de ser feita aquisição na praça
por conta dos mesmos, fazendo-se o devido desconto na caução; esta
36. Idem, idem, de 2" x 4" para 2 alavancas, um.
deverá ser completada dentro de 48 horas, contada da data da res37. Idem, idem, de 2" x 4" para 3 alavancas, um.
pectiva comunicação. Em ctIAO de reincidência, cuja justificação
38. Idem, -idem, de 2" x 4" para 1 alavanca P. B., Ia .
não tenha sido aceita, será a firma infratora excluida do registo de
39. Idem, idem, de 4" x 4", combinação 1 + 2, um.
Instrucõesi para todo o exercício, com perda da caução.
40. idem, idem. de 4" x 4", combinação 1 -I- 3, um.
41. Idem, idem, de 4" x 4", combinação 1 --f-.4, um
Presos de entrega
• 42. Idem, idem, de 4" x V, combinação 2 -1- 2, um.
1 — O pedido de artigos já manufaturados deverá ser atend:do
43. Idem, idem, de 4" x 4", "combinação 2
3. um.
dentro de 24 horas e para os que exigem confecção ou de realiza- • 44. Idem, idem, de 4" x 4", combinação 2 -I- 4, um.
Ião de serviços a Administração fixará uma data de entrega, me-45. Idem, idem, de 4" x 4", combinação 3 ej- 3, um.
diante prévio entendimento com os fornecedores.
.46. Idem, idem, de 4" x 4", combinação 3 4, um.
„37. Idem. baquelite, marron de 2"x 4", Inclusive parafusos para
Disposições diversas
uma alavanca,, um.
I — Todas as questões relativas R cauções, quantidades, pedi18.
Tdem,
Piem, de 2" x 4", para 2 alavancas; um.
dos, prazos, entregas, ~Pim P te., devem ser tratadas entre os ad49.
Idem,
idem,
de 2" x 4", para 3 "vences, um.
judicatários e os Estabeteeirrientos.
50. Espelho de baouelite marron, de 2".1 14", inclusive parafusos
II — Os pedidos de cancelamentos ou alteração de preços do
,
para unia alavanca P. B., um.
artigo a que- se refere esta eoncorrencia,‘-deverão ser dirigidos ao
15/. 'idem, Piem, combinação--1
14 x
diretor de Engenharia.
• - • 52. Mem. idem. combinação 1- 4- -24 x:4, um.
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31 x 4, um,'
53. Idem, idem, combinação 1
136. Idem, idem, de 40 W x 120 V, uma.
54. Idem, idem, cimbinação 1 + 44 x 4, um.
137. Idem, idem, de 60 Vi x 120 V, uma.,
65. lueni, idem, combinação 2
24 x .4, um.
138. Idem, idem, de 75 W x 120 V, uma.34 x 4, um.
5. Idem, idem, combinação 2
139. Idem, idem, de 100 W x 120 V, uma.
140. Idem, idem, de 150 W x 120 V, ciaras, uma,
5. idem, idem, combinação 2 -F 44 x 4, um.
58. Idem idem, combinação 3 + 34 x 4, um.
141. Idem, idem, de 290 W x 120 V, claras, uma.
59. Ide.., idem, combinação 3 1- 41 x 4, um.
142. Idem, idem, de 300 W x 120 V, base normal, uma.
60. lua isolante de pano preto de 112" x 314" . ,marea Leader, pe- 143. Idem, lampadas Edison Mazda, ou equivalente loca interna•
uma.
mente, 25 W x 130 V, uma.
61. Idem, e borracha, peças, uma.
144. Idem, idem, de 40 W x 130 V, uma.
62. Fia iusivel de chumbo de 5-A, quilo
145. Idem, idem, de 60 W x 130 V, uma.
63. Idem, idem, de 6-A, quilo.
146. Idem, idem, de 100 W x 130 V, uma.
61. Idem, idem, do 10-A, quito.
:147. Idem, idem, de 150 W x 130 V, uma.
65. Idem, idem, de I5-A, quilo.
148. Idem, idem, de 200 W x 130 V, uma,
66. Idem, idem, de 20-A, quilo.
149. Masca de soldar, latas de 2 onças (Burne1ey ou G. E.,) uma.
67. luem, idem, de 25-A, quilo;
150. Parafusas para chapa de interruptores, niquelados, groza.
(18. Idem, idem, de 30-A, quilo.
151. Idem, idem para rozetas de 1 x 7, groza.
til. Idem, idem, de 40-A, quilo.
152. Pera grande para campainha de baquelite, grou
70. Idem, idem, de 50-A, quilo.
153. Porta-fusiveis de rolha, de 30-A, de i polo, um.
71. Idem, idem, de 60-A, quilo.
154. Idem, idem, de 2 poios, um..
72. Idem, idem, de 80-A, quilo.
155. Idem, idem, de 3 poios, um.
73. Idem, idem, de 100-A, quilo.
156. Idem, idem, de 4 poios, um.
"Leader"
peças,
unia',
74. Fita isolante branca de 112 £ 157. Receptáculos comuns com base de porcelana. um .
75. Idem, idem, "Carnbric" de 314" x 15 mim, 36 lerdas, peças, Uma. 158. Idem, idem de metal, reto, um.
76. Fusiveis de rolha, fixa para 10-A, um
159.-Idem, idem, com chave. um .
77. Idem, idem, de 15-A, um.
160. Reduções Colliath - Edisan, uma.
78. Idem, idem, de 12-A, um.
161. Rozetas para cleats de porcelana, uma,
79. Idem, idem, de 20-A, um.
162. Rozetas para forro, de porcelana, uma.'
80. Idem, idem, de 25-A, um.
163. Refletores tipo prato, esmaltado de 10", verdes e branco, Um.
81. Idem, idem, de 30-A. um .
164. Idem, idem, de 12", um.
82. Idem, idem, de rolha renovavei, 107,A, um,
165. Suporte de baquelite, aranha sem chave, de .114, um.
83. Idem, idem, de I2-A, um.
Diretoria de . Engenharia, 12 de dezembro de 1938. - MOICiDES
84. Idem, idem, de 15-A, um.
*Imanai& de Carvalho, cap. secretário do C. A.
.
85. Idem, idem, de 20-A, um.
88. Idem, idem, de 25-A, um.
SEGUNDO GRUPO
MATERIAL DE A6SEI3 E LIMPEZA
87. Idem, idem, de 30-A, um.
Número
de ordem - Discriminação - Unidade
88. Idem, idem de cartucho e faga,- 3 12", a 4.'. uma.
1. Álcool de 40',, litro.
89. Idem, idem; de 10-A, um.
g. Alceei de 40° (lata de (8 litros), uma.
90. Idem,. idem, de I5-A, um.
3. Anti-óxido (lata de quilo), uma.
91. Idem, idem, de 20-A, um.
4. Anti-óxido (lata de 500 gramas), uma.
92. Idem, idem, de 25-A, um.
15. Anti -óxido (lata de 100 gramas), uma.
93. Idem,' idem, de 30-A, um.
6. Ácido muriático, litro.
94. Idem, idem, de 35-A, um.
7. Almotolia, uma.
95. Idem, idem, de 40-A, um.
.8. Almotolia com bomba para 114 de litro, uma.
96. Idem, idem, de 50-A, um.
9. Almotolia com capacidade para 112 litro, uma.
97. Idem, idem, de 70-A, um.
98. Idem, idem, de 75-A, um.
' 10. Aventais de zuarte com manga comprida, um.
Idem,
idem,
de80-A,
um.
f. Betávia em lata de qu ilo, uma.
99.
100., Idem, idem de 100-A, um.
12. Brankiol em lata de 42 quilo, uma.
101. idem, idem, de 150-A, um.
' 13. Breu em pó, quilo.
14. Breu em pedra, quilo.
102. Idem, idem, de 200-A, uma.
•
. • 15. Balistol (lata de 100 gramas), Unia.
103. Idem, idem, de 250-A, um.
104. Idem. idem, de 450-A, um.
24. Balistol (lata de quilo), uma.
105. Fio II. C. 3 - tipo Rio Pirell ou equivalente, Isolamentki Orá
17. Brasil (vidro de 250 gramas), um.
800 volts, .com 2 capas de algodão impregnada de passa
18. Brasil (vidro de 500 -gramas), um.
preta, n. 18, metro.
19. Bon-Ami, tijolo.
100
metros,
um.
108. Idem, idem, n. 14 - rolos de
20. Balde 'de ferro galvanizado, de 12 Maus, um.
107. Idem, idem, n. 12 - rolos de 100 metros, um.
21. Balde de ferro galvanizado, de 13 litros. um .
108. Idem idem, n. 10 - rolos de 100 metros, um.
22. Balde de ferro galvanizado, de 14 litros, um.
109. Idem, idem, n. 8 - rolos de 100 metros, um.
23. Balde de agath, um.
110. Fio com cap .( de chumbo para 200 volts, - Piren 6 equIva24. Carbolineum braeiliense, quilo.
lente, redondo de 1 condutor, isolamento (com borracha e
25. Cruzvaldina, em lata de quilo, uma
fita isolante) n. 18, metro.
26. Cera virgem, quilo.
111. Fia com capa de chumbo para 200 volts - Pireli- ou equiva27. Cera para assoalho "Parquetina" em lata de quilo, qn118„
lente. redondo, de I condutor, isolamento (COM DO1TILODE
28. Cera para assoalho "Royal" (em lata de 5 quilos); uma.
e fita isolante) n. 16, metro.
29. Capacho de, ferro de 30 x 60 cms, um.
112. Idem, idem, n. 14, metro.
30. Capacho de Mc° de 30 x 60, um. .
113. idem, -idem, n. 12, metro.
31. CAnfora, caixa.
114. Idem idem, n. 10, metro.
.52. Copo de vidro, um.
115. Idem, idem, n. 8, metro.
33. Cola da Bafa (extra), quilo.
116. Fia com capa de chumbo paralelo com 2 condutores imolados,
34. Espanador de penas, n. 45, um.
com borracha e fita isolante, n. 16, metro.
15. Espanador de penas, n.
metro.
Idem,
idem,
2
x
14,
117.
16. Espanador de penas, n. 50, uni:
418. Piem, idem, 2 x 12, metro.
37. ¡Estopa branca, 'do V, quilo.
119. idem, idem, 2 x 10,- metro.
. 38. Estopa branca, de 2. a, quilo.
120. Idem, idem, 2 x 8 , metro.
39. Estopa de cor, quilo.
121. Idem, idem, 2 x 6, metrô.
-40. Estopa alcatroada, quilo.
/-22. Grampo isolado, ri. 9. caixa
41. Escovão de encerrar; n: 1, um.
In. Piem, idem, n. -10, caixa.42. Escovão de encerrar, n. 2, um.
124. Idem, idem, n.' 12, caixa. .
43. Enxofre em bastão, quilo.
125. idem. idem, n. 14, caixa.
44. Enxofre em pó. quilo.
128. Interruptores de embutir. de I alavanca- simples, de- 5-A 45. Escova para unha, uma.
220 V - baquelite. um .
.46. Escova para cabelo, uma.
127. interrup t ores de haouelite -para 'amoedas de mesa. um .
.47. Escova de piassava, uma.
428. idem, idem, para parede, um. bina simples de,baquelite. um .
48. Escova de roupa, média, uma.
129. Idem,
salientes. alavancas 5-A. um .
.
49.
lata de 114 de litro, uma.
130. Idem, idem, grande, um,
50. Flit, lata de 112 litro, IDTIR.
131. Piem, idem, three wray. 11114,
51. FM., lata de 1 litro, uma.
1.32. -idem, idem duas @CCÇõeS urn.52. Flanela para limpar móveis; uma.,
(33. Hem. idem. »frio, curvo 112m . um . . .
53. Graxa do Rio Grande, quilo.
131. Laninadas Edison Mazda. ou equivalente, foscas. Internamente. 54. Graxa patente para lubrificação de 1.• qualidade, quilo.
e4.? 15 W- x 12o V (bolbo esférico), uma. , „„
55. Graxa niebilufricante" da Socony-Vamuum OU Co., lata._
135. Mein, idem, de 25 W x 120 V. uma..
.,_
.•,. .
'56. Gasolina. caixa. n •

o'
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67. Gasolina, lata,
58. hispeot, tijolo.
89. Querozene (lata de 18 litros), uma.
60. Kaol (lata de 1 quilo), unia.
61. haol (lata de 500 gramao), uma. I
62. Kaol (lata de 250 gramas), uma,
63. Lixa para ferro, n. 00, fedia.
64. Lixa para ferro, n. 0, folha.
65. Lixa para ferro, n. 1, folha.
66. Lixa para ferro, n. 1 112, folha.
67. Lixa para ferro, n. 2, folha.
68. Lixa para madeira, n. 00, folha.
69. Lixa para madeira, n. 0, folha.
70. Lixa para madeira, n. 1, folha.
71. Lixa para madeira, n. 1 112, folha.
- 72. Lixa para madeira, n. 2, folha,
73. Lata de lixo, de 15 hirtar, uma,
74. Lata de lixo, de 20 litros, uma„
76. Lata de lixo, de 25 litros, uma.
76. Lata de lixo, de 30 litros, uma.
77. Lampeão tipo "Dieta", um.
78. Moringue de barro de 2 litros, umk
79. Idem, para 3 litros, uma.
80. Idem, para 5 litros, uma.
81. Nafitalina, quilo.
82. Óleo para máquina, tipo "Stage", lata
83. óleo de linhaça "Tigre", lata.
84. Feno-carbol, lata.
85. Pasta "Rosa" (em lata de quilo), asialsio
86. Palha de aço (em pacote), um._
87. Potassa, quilo.
88. Papel Higiênico W. C., pacote de 1.000 NINA
89. Papel Higiénico W. C. em rolo, um.
90. Rodo de borracha de 1.• qualidade. UDU
91. Rodo de borracha com escova, um.
92. Regador de Flandres para 10 litros, uni
93. Regador de Flandres para 15 litros um,
94. Saco de papel para Okg.,5,
95. Saco de papel para Ikg.,0, um.
96. Soda cáustica, quilo.
97. Sapóleo "Radium", em tijolo, uns
98. Sabão e special em barra, quilo..
99. Sabonete "Eucalol", caixa.
100. Sabonete "Levar", caixa.
101. Sabonete em bola especial, uni.
' 11 102. Tijolo para arear, um.
103. Toalha de rosto, de 0,45 x 0,80, um.
104. Toalha de rosto, de 0.50 x 0,90, uma.
105. Toalha de rosto, de 0,60 x 0,100, umd.
106. Vassoura do cabelo sem cabeça, com MSS, Etat."
107. Vassoura do cabelo com cabeça, com cabo. uma..
108. Vassoura de pia.ssava de 22 furos, uror
109. Vassourinha de piassava, uma.
110. Vaseulhador de palha com cabo, uni.
111. Zareonite (em lata de quilo), lata.
Diretoria de Engenharia, 12 de dezeffibro de
'Atuareafds de Carvalho, cap. eeoretário do C. A.
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II - O concurso de títulos, constará da apresentação de teses e
trabalhos publicados sobre odontologia; de título provando conhecer
'radiologia dentária; de títulos cientficos conferidos por academias,
lastitutos, associações e estabelecimentos cientificos ou odontológicos
oficiais ou de reconhecido valor intelectual; atestados de bons ser.
viços profissionais passados por autoridades competentes . ; atestado
de tempo de serviço exelus,vamente profissional; de do:am•ntoa
autenticados de tudo que se relacione com a clínica odontológica.
III - Todos os documentos e títulos serão mencionados no requerimento de inscrição, sendo entregue ao candidato o competente
recibo.
IV - Feita a entrega do requerimento de in,,erição, no será
mas permitido ao candidato apresentar novos títulos ou documentos.
V - Ficam dispensados do requesito do idade para o presente
00n0111‘80, os atuais cirurgiões dentistas civis que, a qualquer título,
já estejam, na data da aprovação do Decreto n. 3.259, prestando, ha
mais de um ano, serviços profissionais nos gabinetes odontológicos
do Exército. .
Quartel em Pinheiro, Estado do Rio de Janeiro, 10 de dezembro
de 1938. - Julio Marimiano de 011ivicr Filho, capitão ajudante..

Laboratório Químico Farmacêutico Watt.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
OCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA - 1932
Almoxarifado
De ornem do Sr. tenente coronel presidente do Conselho de Administração deste estabelechtento, faço público que fica aberta neste
Laboratório concorrência administrativa, podendo .ascrever-se as
firmas comerciais que pretenderem fornecer os artigos abaixo relacionados, de consumo habitual, no decorrer do ano de 1939, distribuidos nos seguintes grupos:
I - Medicamentos e drogas;
II - Aparelhos de farmácia e material de penso:
III - Vasilhame;
lv - Caixas, rótulos e envoltórios;
V - Batoques e rolhas:
VI - Preparados farmacóuticos;
VII - Ferramenta e utensílios para oficina de carpintaria;
yrn - Combustíveis.
I - O comerciante que pretender inscrição, dirigir-se-à ao Sr.
tenente coronel presidente do Conselho, em requerimento acompanhado dos documentos necessários ao julgamento de sua idoneidade
e da declaração expressa da submissão imposta pelos §b 3° e 4° do artigo 52 do Código de Contabilidade da União e cláusulas deste edital
II - Os documentos comprobatórios de idoneidade e necessários tt habilitação, são os seguintes:
a) registro do contrato social ou da firma individual no Departamento Nacional de Indústria e Comérem, com declaração expressa
do capital;
b) estatuto em original ou "Diário Oficial" em que se acham pureirtnelffli blicados,
com aprovação e registro, quando forem sociedades anónimas legalmente conetituidas, de acordo com o decreto n. 434. de 4
de julho de 1890;
c) "Diário Oficial" com a publicação do decreto autorizando a
funcionar na República, q uando se tratar de firma estrangeira:
d) quitação dos Impostos sobre a renda. municipais e federais,

SEGUNDO BATALIMO DE CAÇADORES
morrida Dl aonsuaso DG TéruLoa
De ordem do Sr. comandante do Batalhão, e de acirdó &SÃ
Decretei. 3.289, de 2t, publicado no "DiArio Oficial" de 28, tudo
de novembro do corrente ano, faço público para conhecimento doe interessados que se acha aberta a ~eriça° pelo prazo de Go ~e,
para o Concurso de Tftulos, contados da data da publicar/to ~ta.
1-O requerimento deverá ser endereçado ao oon2andante do bertan hão, juntando ao requerimento os titulo, e iodoe os documentos
• ¡abaixo:
a) ser diplomado por uma faculdade de odontologia oficial ou
iyhoializada pelo Governo Federal e ter o respectivo diploma regiaIrado no Departamento Nacional de Saude;
b) ter no máximo 35 anos de Idade, para o CID" criblig rdepeotiva certidão de idade em original;
e) estar quite com o serviço militar;
d) ter saude e robustez física verificada pela Junta Militar de
&rude;
e) ter boa conduta civil, mediante atestado firmado por autoridade eompetente e folha corrida;
f) ser brasileiro nato ou naturalizado e no gozo dos seus &roi;hos Civis e políticos;
g) sua identidade, mediante apresntação da respectiva °ar-

•

sempre os últimos;

e) certidão de que trata o § 1 • do art. 33 do Regulamento anexo
ao decretou. 21.221, de 12 de agasto de 1931 (Lei dos 2/3).
f) declaração escrita do comerciante indicando o ramo de suas
Indústrias ou de seu comércio, afim de ser inscrito para concorrer
nos grupos ou artigos que são de sua especialidade indústria' ou comercial. Esta declaração deverá ser provada com documentos próprios, afim da licença da Prefeitura. de ,negocianta em grande assala.
O) certidão e guia de selo da Alfandega, provando que é importador em grande escala, quando se tratar de artigos de procedência
estrangeira;
A) certidão provando que cumpriu fielmente o último contrato
ou ajuste oelebrado com Governo;
i) os possuidores de cartas-patentes, além da apresentação da
mesma, provarão com documentos que se acham em gaso da refe-

rida carta;
j) os documentos acima, deverão ser, sempre em original ou
em certidões legais;
1) os pedidos de inscrição deverão ser claros, declarando o peticionário, discriminadamente, os documentos que apeesenta;
m) os documentos relativos aos impostos federais e municipais
prevalecerão até um mês depois da data legal para sua renovação
e o inscrito, que não apresentar, dentro desse tempo, os novos documentos, será excluido e não poderá, sem que os legaliae, tomar parte
teira:
h) ser vacinado ou revacinado, mediania a apresentação do nas concorrências.
III - As propostas, em duas vias, sem razuras. emendas eu en'competente atestado;
e lacradas,
i) residir ha mais de 6 meses na localidade em que tiver nade O trelinhas, auto apresentadas. em sobre-cartas fechadas
contendo a nomenclatura dos artigos a fornecer em ordem o preço
rrj .. ) de tropa a que se destinar.
Todos os documentos acima, com exceção doe referidos nas alie da unidade por extenso e algarismos, devendo a primeira via estar
legalmente selada.
mias "c" e "d", devem ter as firmas reconhecidas por taiPlião.
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EM caso de divergência entre o preço expresso em algarismos e
letras, prevalecerá o que estiver escrito por extenso.
Quando a proposta preencher mais de uma folha de papel, só)tente a illtima levará a data e assinatura da firma, sendo as demais
numeradas e rubricadas, uma a uma, pela mesma forma.
IV — A idoneidade doe proponentes será examinada e julgada
previamente, antes de abertas as propostas, sendo due aquelas cujos
autores Dão hajam sido julgados idóneos, não serão abertas.
V — Acompanhando os documentos de idoneidade. o comerciante
deverá anexar a prova de haver feito na Tesouraria deste Laboratorio o depósito da quantia de 15:0003000 (quinze contos de reis)
para garantia do fornecimento do grupo I; mi. 5:0003000 (cinco
eontes de réis) para o grupo ti e 1:0003000 (um tonto de :eia) para
os demais grupos, os quais podem ser em apólices da Dívida 'Pública Federal.
Os requerimentos de inscrição .serão recebidos na Secretaria
deste Laboratório até às tf horas do dia 27 de dezembro corrente.
Esta repartição subordina-se a resolução do Trkbunal de Contas
publicada ao "Diário Oficial" de 10 de novembro de 1928.
VI — As propostas serão recebidas até às 1i horas do dia 30
do mesmo más, e abertas às 14 horas do dia 3 • de Janeiro de 1939,
em presença do Conselho de Administração, dos interessados e com
formalidades previstas no artigo 750 do Regulamento do Código
de Contabilidade da União.
VII — As propostas deverão ser organizadas por grupos, em duas
vias, datilografadas, sem rasuras, se memendas e por ordem alfabética, não podendo ser alteradas a nomenclatura ou o número de
ordem
VIII — Todos os artigos dos fornecimentos serão de primeira
qualidade e à escolha da repartição, desde que não tenham marca,
qualidade ou característico mencionado na propie:ta, rejeitando-se.
perianto, os que não estiverem nas condições exigidas, o que obriga
o fornecedor substituí-los imediatamente.
IX — os artigos constantes do 1 Grupo serão submetidos a exames necessários e, no caso de rejeição, serão considerados não fornecidos, devendo ser subtituidos dentro • do prazo estipulado pela
administração, sob pena de ser aplicado ao responsavel, a última parte do § 4* do artigo n. 52 do Código de Contabilidade da União.
X — Os artigos serão postos pelos fornecedores no edifício do
Laboratório ou sugares indicados pela administração.
XI — O peso e a medida das mercadorias devem ser líquidas,
não se levando em conta o • vasilhame e quando tratar, de drogas e
medicamentos com marcas registradas,. ~ente se aceitarão os originais a que aludirem as propostas, não sendo admitida a posoibilidade de substituição ou troca por similares.
XII — Os requerimentos sobre alterações de preços a que se refere o § 3° do art. 52 do Código de Contabilidade, devem ser entregues
nesta repartição até vinte (20) dias, antes de terminar cada periodo
quadrimensal, acompanhados de relações, em duas vias, por drupo
e com alterações propostas, considerando-se mantidos por inala quatro meses (4 meses) os preços que não forem objete de alteração.
XIII — Diariamente neste estabelecimento, em horas c;e expediente, os oficiais de administração prestarão aos interessados as
n.ais amplas informações, acerca de concorrência da que trata este
enfiai, fornecendo-lhes relações discriminativas doa artigos a foreecer.
XIV — O fornecedor que sem motivo de força maior, devidamente comprovada, deixar de entregar, dentro do prazo fixado - no
pedido os artigos nele incluídos, pagará uma multa progressiva, calchiada da seguinte forma, sobre a importância total dos artigos entregues:
a) 0,3 lb por dia que exceder ao prazo de 15 dias de atrazo;
b) 0,5 % por dia que exceder do prazo precedente até '30 dias de
acuo:
e) findo o prazo de 30 dias, de atraso, será o material adquirido
-de quem poema entrega-lo no menor prazo, correndo a diferença de
preço por conta do fornecedor faltoso.
XV — No caso de que o material .do mesmo pedido seja re -eufado, pela segunda vez, a administração deste estabelecimento pocerá cancela-lo, adquirindo os artigos de quem possa entrega-los no
menor prazo, correndo a diferença de , preço por conta do fornenédor
faltoso. _•
•
XVI — Os artigos recusados deverão ser retirados do Minutarifado, dentro de cinco (5) dias contados da data em que o frxt)f.eedor
tenha sido notificado da decisão da Comissão de Reoebimen e Eay,▪
exgotailo este prazo o fornecedor pagará por dia ;roa ar:nz;zcsragern correspondente à .0,1 correspondente ao valor btl.: bn:.N•.tutoria recusada.
XVII Os pedidos de fornecimento serão usinado.: pelo almoxarife conferidos pelo fiscal, autorizados pelo Cel. direto:, é conterão a declaração do tesoureiro de terem u 'Importâncias dos mesmos
' •
Sido empenhadas. •
Não saberá qualquer, reeponsadbilidade a direção deste Estabelecimento, pelos pedidos verbais, telefónicos e mesmos escritos que
mão se revistam das' formalidadeslegais' •
XVIII — Ás contas em três vias, serão apresentadas o mais tardar ate o dia 25 de cada mês, após a satisfação integral do pedido
ou execução do serviço. Devendo ter obrigatoriamente os seguintes
earacteristleoe•
a) separadas por •ub-consignaeõee • dentro destas, ainda, p,..ía
norma de aquisição;

b) indicar os artigos ou serviços prestados tais como tenham

eido classificados;

e) mencionar as estampilhas, sélo de apresentação, recibo e duplicatas, sem o que não se efetuará o devido pagamen t o. Os pagamentos serão efetuados nos termos das disposições do C. C. U. e
Aviso do Sr. Ministro da Guerra n. 804, de 31 de outubro de
XIX — Fica reservada à administração deste estabelecimento o
direito de anular por qualquer motivo os empenhos de despezas sem
admitir nenhuma reclamação, conforme estabelece o artigo 32 da lei
• ti. 156, de 24 de dezembro de 1935 e bem assim tornar sem efeito se
houver justa causa a presente concorrência.
XX — Todos os caseei não previstos neste edital berilo resolvidos
pelo C. C. U. e legislação do Ministério da Guerra e do Tribunal
de Contas.
XXI — Sempre que ocorrer a necessidade de um ou mais artigos
dos previstos em qualquer dos grupos da presente coneorrência, bem
como artigos desta para os quais não tenham eido oferecidos preços
alguns, será feito o pedido de preço entre os fort~dores inscritos
sob as mesmas bases e garantias de cada grupo em que os mesmos.
se enquadram.
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1938. — Ofegaria Caftello
Branco Verçosa, 1' tenente de administração, almoxarife.

Primeira Formação de Intendéneta
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ZIOrTAL DI CONCORRÊNCIA ADMIRIOTRATIvA PARA e ANO DZ

1939

De ordem do Sr. capitão-presidente do Conselho de Administração e de acordo com a autorização constante do aviso do Sr. ministro da Guerra n. 35, de 9 de nov smbro findo, encontra-se aberta, até
o dia 26 do corrente, a concorrencia administrativa desta unidade,
para fornecimento de artigos de •onsumo habitual, durante o exercido de 1939, para os seguintes gsupos:
I* Grupo — Material de pintura, limpeza., ferragem, Louça trem ,do
cozinha
1. Alcool de 36°, litro, uni.
2. Álcool de 36°, lata grande, uma.
a. Arame liso n. 18 quilo, Urb.
4. Agua distilada,
um.
5. Alcatrão d?_ Nornega, quilo, um.
6. Alicate Universal. de 8", um.
7. Bomba para "Flit" uma.
8. Ácido muriático, o,
dtr um.
9. Brocha de cabeio, para Dein% a. 14, uma.
10. Arsênico, quilo. um .
11. Brocha de cabelo. uma:
12. Bola para caixa automática, uma.
13. Balde de ferro, reforçadd. um .
14. Brocas americanas, sortidas,- uma.
15. Curva de ferro galvanizado de 5x8". uma.
16. Curva de ferro galvanizado de 5 x 8 e 1", cent., quilo, um.
17. Cano de chumbo de div. diámetros, quilo. um.
18. Curva de ferro galvanizado de 2, uma.
19. Curva de ferro galvanizado de 1, uma
20. Cola da Bala. de madeira, quilo, UM.
21. Cola para pintura, lata, uma.
22. Cruzvaldina, quilo, um.
23. Cera virgem, quilo, um.
24. Cera para assoalho, div. marcas, lata, Dit/a.
25. Cal de marisco, quilo, um.
26. Cabide de ferro niquelado, para toalhas, um.
27. Cravo sueco, para ferradura, C. 1 5, milheiro, um.
28. Idem, idem, idem, de a. 7, milheiro, um.
29. Cadeado "Total", Um.
30. Carvão de forja, quilo, um.'
31. Capacho de dias de 60 x 35 etme.,
32. Capacho de aratne, de 60 x 30 dans., um.
33. Colher de pedreiro de 8", uma.
34. Carrinho de mão. de ferro reforçado, um.,
35. Dobradiças de ferro de 112", par, um.
36. Dobradiças de ferio de 1", par. um .
37. Dobrsdiças de ferro de 2", par, um.
38. Dobradiças de ferra, de 2 e 12", par, um
39. Dobrad;çaz de ferio, de 3", par, um.
40. Dobradiças de vai-vem, niqueladas, par, um.
11. Esguicho de mangueira de borracha de 3,4". ma.
42. Esguicho de mangueira de borracha, de 112". um
43. Esguicho de mangueira de borracha, de 1", uni.
44. Esguicho de mangueira de borracha, de 1 e 112". uard
45. Esguicho de mangueira de borracha, de 2", um.
46. Enxada com cabo marca "Jacaré", de 2 e 112", um
47. Enxadas com cabo, marca "Jacaré", de 3t, uma
48. Enxada com cabo, marca "Jacaré", de 6,
49. F•I siiii5o com cabo, marca "Jacaré", um.
50. 1\ , )fre cru pedra, quilo, um.
si, s, ,,.;#0 -de 20" , um.
52.
pequeno, para soldar. um .
3. Ferrui_iu médio para soldar, um.
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54. Ferrolho grande, para soldar, um.
55. Fechadura para gaveta, uma.
5i;. Fechadura para armário, uma.
57. Fechadura "Georges" para porta, ume,
58. Fechadura "Yale", para porta,
59. Ferro para plaina de madeira, um.
60. Ferro para plaina "Americana", um,
61. Ferro para pua do 1 a 6, um.
62. Ferro para pua de n. 7 a 12, um,
6$. Ferro "Suéco" para ferradura, um
61. Flit, litro, um.
65. Goma laca de la, quilo, um.
66. Grosa para ferrador, de 12', uma,
67. Grosa para ferrador, de 18", %IML.
68. Garrafa térmica de 1 litro, uma.

69. Junção para mangueira de 3i4", ume ..
70. Junção para mangueira, de 1 2", MIL71. Junção para mangueira, de 1 , uma.
72. Junção para mangueira, de 1. e 112", unik,
.j73. Junção para mangueira, de 2', uma.
74. Joelho de ferro galvanizado de 112", um,,
75. Joelho de ferro galvanizado de 1", um.
76. Joelho de ferro galvanizado de 1 e 112", 1104.
77. Joelho de ferro galvanizado de
um,
78. Querozene, lata, uma.
79. Caol nacional, "Farol", litro. um.
80. Lixa para madeira, sortida, falha, uziita.
81. Lixa para ferro, sortida, folha.
82. Lixa esmeril, sortida, folha.
83. Lima triangular, de 8", uma.
84. Lima triangular, de 10", uma,
85. Lima triangular de 12", uma.
88. Lima meia cana, bastarda, de 8",
87. Lima meia cana bastarda, de 10", uma.
88. Lima meia cana de 12", bastarda, uma.
89. Lima meia cana, chata, bastarda, de 8", imsa,
90. Lima meia cana, chata bastarda, de 10", uma,
91. Lima meia cana, chata, bastarda, de 42", uma.k
92. Lima bastarda, grossa, para madeira, uma.
93. Luva de ferro galvanizado de 112", urna..
94. Luva de ferro galvanizado, de 1", uma.
05. Luva de ferro galvanizado de 4 e 112", Utak
96. Luva de ferro galvanizado, de 2°, uma.
97. Mangueira de borracha, de 314", com arame, moei.
98. Mangueira de borracha de 2", cora arame, metro.
—99. Mangueira de borracha de 1 , com arame metro.
100. Mangueira de borracha som arame, de 1 112", metfflmi. Mangueira de borracha de 2", com arame, ¡miou
102. Martelo de bico para pedreiro, um.
103. Martelo para cortar, de pedreiro, um.404. Martelo para ferrador, um.
105. Mola com corrediça para porta, ume,
106. Óleo de linhaça genuino, quilo, sur4.
107. Óleo de peixe, quilo, um.
,108. Óleo de mocotó, quilo, uni.
109. Óleo Mobilei], quilo, um.
110. óleo Easolube, quilo, uni.
111. Óleo para fogão, quilo, ar&
1(2. Óleo de rícino, puro, quilo, Ma,
113. Parafuso de ferro de 314 x 318, eoffl porca, U.
,114. Parafuso de ferro com porca, tamanhos clivar" ute,
115. Prego de 23 x 45, com cabeça, quilo, um., -116. Prego de 22 x 39, com cabeça, quilo, um.
4l7. Prego de 22 x 38, com cabeça, quilo, uni..:018. Prego de 21 x 36, com cabeça, quilo, um.
419. Prego de 20 x 30, com cabeça, quilo, una.
120. Prego de 19 x 27, com cabeça, quilo, um.
s,21. Prego de 18 x 24, com cabeça, quilo, uni.
122. Prego de 17 x 21, com cabeça, quilo, um.,
123. Prego de 18 x 18, com cabeça, quilo, um.,.
N24. Prego de 15 x 15, com cabeça, quilo, um,
5. Prego de 12 x 12, com cabeça, quilo, um.
126. Prego de 10 x 10, com cabeça, quilo, unt
-.127. Prego de 8 x 8, com rabeca, quilo, um. o
28. Prego de 6 x 6, com cabeça, quilo, um.
129. Prego de 23 x 45, sem cabeça, quilo, urd.',,
p30. Prego de 22 x 39, sem cabeça, quilo, um,
131. Prego de 22 x 36, sem esboça, quilo, um.
,132. Prego de 21 a 33, sem cabeça, quilo, uni,
133. Prego de 20 x 30, sem cabeça, quilo, um.:
13i. Prego de 19 x 27. sem cabeça, quilo, um.
435. Prego de 18 x 24, sem cabeça, quilo, um,
136. Prego de 17 x 21, sem cabeça, quiib, um.
137. Prego de 16 x 18, sem cabeça, quils, um.
138. Prego de 45 x 15, sem cabeç.,
um.
139. Prego de 12 x 12, sem cabeça, quilo, um.
140. Prego de 10 x 10, sem cabeça, quilo, um
141. Prego de 8 x 8, sem cabeça. quilo, um.
142. Prego de 8 x 6, sem cabeça, quilo, um.
143. Ponta de Paria, quilo, um.
144. Parafuso de fenda de 1 e 1t x 12, grosa.

r,

145.
146.
147.
148.
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Parafuso de fenda de 1 e 114 x 9, grosa.
Parafuso de 1 x 6, de fenda, grosa.
Parafuso de fenda, de 112" a 8, grosa.
Pedra para amolar facas, uma.

149. Pedra para rebolo, uma.
150. Pincéis de cabelo, chato e redondo, 14, 16, 18 e 20, =I,
151. Pincéis de cabelo, chato e redondo, 22, 24, 28 e 30, uns.
152. Papel higiénico, pacote, um.
53. Pente de chifre, para limpeza de animais, um.
• 54. Peneira do arame, grossa, de 0,50 de diâmetro, uma..
1155. Peneira de arame fina de 0:050 de dituostro, uma.

1156. Potassa, quilo, um.
157. Palha de aço, pacote, um.
158. Rarscadeira de ferro, reforçada, uma,
159. Pingalin para dois animais, um..
160. Pingalin para 4 animais, um.
161. Registro de pressão de 112", um,
162. Registro de pressão de 314", uni.,
183. Registro de pressão de 1", um.
164. Registro de pressão de 4 e 112" uni.
,1435. Registro de 1 e 314", (de pressão), urdi,
166. Registro de pressão de 2", um.
167. Rebites de cobre sortidos, quilo, um.
168. Rebites de ferro sortido, quilo, um,
169. Rodo de borracha para água, una,
170. Rolo de arame farpado, um.
171. Raspador de assoalho, um.
172. Solda para bombeiro, uma.,
173. Sovela com rosca, uma.
174. Sabão em bola, para disposittvo, IZazdte, mgr
175. Sabão comum de primeira, quilo, una.
47e. Sapólio nacional, quilo, um.
177. Soda cáustica, lata, uma.
178. Trincha de cabelo ia. 1, uma.
179. Trincha de cabelo, n. 4 112, me,
180. Trincha de cabelo, de 2, uma.
[181. Tripcha de cabelo de n. 4, uma..
-,
182. Trincha de cabelo de n. 5, uma.
183. Trinco niquelado de t, 2 112 e 3, uffie '
184. Torneira de pressão de metal amarelo, de 314, tuna.
185. Torneira de pressão da metal amarelo, de 112", uma.
186. Torneira de pressão de metal amarelo, de 1 e 112", suzi4,,i
187. Torneira de pressão de 2", metal amarelo, uma,
•
188. Taxa n. 18, pacote, um.
189: de ferro galvanizado de 112", um.
190. T de ferro de 3[4"• galvanizado, uni.
191. T de ferro galvanizado de 1", um.
192. T de ferro galvanizado de 1 e 112" uni.
193. T de ferro galvanizado de 1 e 314", usa:,
194. T de ferro galvanizado de 2", um.,
195. Torquez para ferrador, uma.
196. Tesoura para cortar grama, urna.
197. Tesoura para cortar galho (podar), uras:.
198. Vaso sanitário nacional, de primeira, uni.
499. Vidro simples de 0,50 x 0,24, um.
200. Vidro simples de 0,50 x 0,30, um,
201. Vidro simples de 0,45 x 0,45, uma.
202. Vidro simples de 0,40 a 0,30, um.
203. Vidro simples de 0,75 x 0,45, uni„
204. Vidro simples de 1,0 a 0,4 um.
205. Zinco liso em folha, um..
206. Zinco frisado pé, um.
207. Filtro
n. 1, um.
208. Filtro "Fiel", n. 2, um,
209. Filtro "Fiel", n. 3, um.
210. Filtro "Salus", n. 1, um,
'il. Filtro "Salas" n..2, um.
212. Filtro "Salus" n. 3, um.
214. Zarcão, quilo, um.

215. Alvaiade de zinco, usara, adio, uni,

216. Água raz "Prata", de primeira, quilo, uM.,
217. Água raz "Prata", de segunda, quilo, uns,,
218. Azul "Ru" ligftimo, quilo. um .
219. Betilvia, quilo, um.
220. Brocha de cabelo para caiação, a. 4 16, uma,
221. Brocha de cabelo para caiação, n. 14, uma.,
222. Brocha de cabelo para óleo, n. 5, uma.
223. Brocha de cabelo para óleo, n, 12, uma.
224. Cola para pintura, quilo, um.
225. Esmalte "Standard" em cores, lata de 114 dé ijullõ, UM11;
226. Esmalte "Standard" em cores, lata de 112 quilo, unia.
227. Esmalte "Standard" em cores, lata de 1 quilo, uma.
228. Esmalte china-mel em cores, lata de 414 de quilo, uma.
"229. Esmalte china-mel, em cores, lata de 112 quilo, uma.,
23C. Esmalte china-mel, em cores, lata de 1 quilo, uma.
231. Esmalte Sapolin, em cores, lata de 114 de quilo, uma,
232. Esmalte Sapolin, em cores, lata de 112 quilo, uma,233. Esmalte Sapolin, eia cores, Iate sie 0,211.0, UMa.
231. Gesso ore, quilo, um.
235. Gesso hidráulico, quilo, um.

236. Nisso inglês, quilo, um.

-
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237. C.;eo estuque, quilo, um.
238. Goma laca de primeira, quilo, uma
239. Goma laca de segunda, quilo, um.
240. Goma laca de terceira, quilo, um
241. Jal para água, quilo, um.
242. Jaspe, quilo, um.
243. Massa preparada para bombeiro, quilo, um.
244. Ocra não lavado, quilo, um.
245. Pó de sapato, quilo. una
246. Pó dourado, carta.
247. Pó prateado, carta.
248. Pincel para desenho, de no. 3 a 12. um.
249. Rosa Cal, quilo, um.
250. Roxo terra, quilo, um.
251. Secante "Castelo", quilo, um,
252. Secante "Paris", quilo, um.
253. Trincha de cabelo para óleo de 4x1 *, uma.
254. Trincha de cabelo para óleo de 2" i e 34", MI...
255. Trincha de cabelo de ixi e 1/2", para oleo, nma.,
258. Trincha de cabelo para gesso, de Si!", uma.
257. Verniz copal, quilo, um.
258. Verniz cristal inglês, quilo, um,
259. Vermelhão orientad, quilo, um.
260. Vermelhão da China, quilo u,ra.
261. Vermelhão de sapateiro, quilo, um.
282. Verde cal, quilo, um.
263. Verde Londres, quilo, um.
264. Sena terra, quilo, um.
265. Pó leve, quilo, uni.
266. Jal em flor, quilo, um.
267. Assucareiro de alumínio, .
268. Amassador de batatas, um.
269. Bandeja de metal niquelado, de 0,8uni,4o, ama
270. Colher de alpaca para arroz, marca (Wolf),
271. Concha de alpaca (Wolf) para sopa, uma.
272. Concha de ferro batido, reforçado, uma.
273. Concha de alumínio, uma.
274. Copo de vidro sem pé, um.
275. Chicara meia porcelana, c/ pires para chá, u
276. Chícara de granito com pires, ,para chá, uma.
277. Chicara de granito com pires para café, uma.
278. Caçarola de alumínio com asa, de 26 centímetros de MA yen.
279. Caçarola de alumínio com asa, de 0,24 de boca, unia.
280. Caçarola de alumínio de 0,50'0,25, uma.
281. Caçarola de alumínio, de 0,60"025, uma.
282. Caçarola de alumínio com asa, de 0,451025, Zn*
283. Caldeirão de alumínio de 026 de boca, um,
284. Chaleira de alumínio para cinco litros, uma.
285. Caldeira niquelada com cabo ao lado uma.
286. Depósito de louça para sal, de cinco litros, unh,
287. Espumadeira de ferro batido, uma.
288. Espumadeira de alumínio, uma.
289. Faca grande de cozinha, uma.
290. Faca de alpaca (Wolf) para mesa, uma.
291. Faca de alpaca (Wolf), para sobremesa, meã.
292. Fôrma de alumínio, pequena, para doeu, unir
293. Frigideira de alumínio de 0,30 de boca, uma,
294. Faca para cortar pão, uma.
295. Garfo de alpaca (Wolf) para mesa, um.
298. Garfo de alpaca (Wolf), para sobremesa, nra
297. Garfo de ferro estanhado para cozinha, um
298. Jarro de vidro para agua, um.
299. Mantegueira de vidro e metal, uma,
300. Pratos rasos de meia porcelana, um.
301. Prato raso de meia porcelana para sobremesa, um.
302. Prato raso de meia porcelana em travessaa, sortidos, tffl
300. Prato coberto de meia porcelana, um.
304. Prato raso de granito em travessas, sortidos, bm.
305. Prato raso de granito, um.
306. Prato fundo de granito, um.
307. Prato raso de granito para sobremesa, um.
308. Palmatória de ferro para bater carne, uma.
309. Paliteiro de metal, um.
310. Paliteiro de metal prateado, um.
311. Passador de alumínio, um,
312. Passador de alumínio com 0,90 de boca,
313. Sopeira de meia porcelana, uma.
314. Sopeira de granito, uma.
315. Saleira com tampa de porcelana, para dna quiIdii,
316. Taça de meio cristal, uma.
317. Taça de vidro lapidada, uma.
318. Taça de cristal, uma.
319. Copo cravado cor,- pé, um.
320. Bandeija de Faience, para quatro copos, =ti.
321. Bandcija de Faience, para seis copos.
322. Cafeteira niquelada com cabo ao lado, para 1 ~o, uma.
323. Cafeteira niquelada com cabo ao lado, para doia litro& un
324. Argola de alumínio para guardanapos, uma.
325. Cesf a de vime oval de 0,30, uma.
326. Moringues do barro, um.
327. Vassourinha do piassava, uma.
328. Vassoura de piassava de 24 furos, ~à.
329. Vasoura de piassava tipo Cateto, de 22 tures, ama.
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330. Vassoura de piassava de 26 furos, m/tipo, UM"
331. Vaaoura tipo "Gari", de 25 furos, uma.
332. Vasoura de cabelo, n. 20 de primeira, uma.
333. Vasoura de palha, uma.
334. Vasculhador de palha. um .
335. Espanador do penas, n. 14, um.
336. Espanador de penas n. 20, um.
337. Espanador de penas n. 30, um.
338. Escova cle raiz, para limpesa de animais de 0,20 X 0,07, Lama.
•
II Gru
de
p o - Material

eletricidade

1. Alicate isolante do 8", um.
~MIM
1 2. Boi curvo de 3/4". um.
1 3. Boi reto de 3/4". um.
Box curvo de 5/8", um.
5. Boi reto de 5/8", um.
6, Conduite de 3/4", um.
1- 7. Cleats com parafusos par, um.
Chave trifásica para corrente, comum, uma.
•
8'
9. Chave monofásica, para corrente comum, uma.
:1 o . Canivete para eletricista, um.
11. Caixa de ferro para tomada de imbutir, uma.
12. Fio de chumbo n. 14, duplo, metro. um .
13. Fio, tubo, n. 10, quilo, um.
44. Fio, tubo n. 14, quilo, um.
15. Fio de tempo n. 10, quilo, um.
i 16. Fio flexivel n. 16, metro, um.
,17. Fio flexivel n. 18, metro, um
' 18. Fita isolante, peça grande, uma.
19. Fio para fuzivel de 3 a 4 amp., carretel, um.
•20. Fuzivel de cartucho de 20 a 30 anips., um.
21. Fuzivel de rosca de 3 a 30 amps., um.
22. Fio trifãsieo n. 14, quilo, um.
23. Grampos isolados, cx., uma.
.24. Interruptor de imbutir de uma emoção, de 6 amp., um.
25. Interruptor de imbutir de duas secções, de 6 amp., um. •
26. Isolador . franco, contínuo reto, um.
27.
28.
29.
30.

Lâmpadas "Edson" filamento estirado, 10 wts., uma.
Lâmpadas *Edson" filamento estirado, 15 wta, uma.
Lâmpadas "Edson" filamento estirado, 25 wts., uma.
Lâmpadas "Edson" filamento estirado, 40 ou 50 wts.,

31. Limpadas "Edson" filamento estirado, de 60 a 100 wts., umeld
32. Lâmpadas "Edson" filamento estirado, de 200 wts., uma.
33. Lâmpadas "Edson" filamento estirado, de 60 a 65 ampe, unido,
34. Pilha seca *Colúmbia" de 4 e 1/2 vte., uma.
35. Pilha seca "Colúmbia" de 1 e 1/2 vts., uma
36. Rosetas para alaste, com parafusos, uma.
37. Tomada de corrente para imbutir, uma,
38. Abat-jour de louça, am.
39. Abat-jour esmaltado, um.
40. Suporte para lâmpada, um
41. Pera para campainha, uma.
'42. Fogareiro elétrico, um.

43. Lâmpada de 12 W. ,para automovet, uma.

44. Lâmpada de farol, para automovel, uma.
15. Lâmpada de 6 W., para automovel. uma.
'46. Acumulador Varia, de 6 W. ura.
47. Acumulador Varta de 12 W.. um.
40.

Suporte completo para lâmpada de mesa, um.

III Grupos - Artigos para corrieire e sapatetra
4. Cera preta em rodinha, para sapateiro, dúzia, 111051k.
g . Carretel de linha n. 30. um.
•
3. Forma de tarraeha para sapateiro, uma.

'Á. Fio Barbours na. 3 e 5, novelo, um.
5. Fio patente para sapateiro, 12 IIP., novelo. um .
6. Fio patente para sapateiro, 12 TIP., novelo. um .
7. Graxa preta e amarela para calçado., lata grande, mel
8. Linha de cores para corrieiros, n. 20, carretel, um.
9. Linha de cores para ,corrietros, n. 50, carretel, um.

10. Michilin para couro, lata, uma.
11. Sola do Rio Grande, para corrieiros, de 1 1, quilo, um.

12. Sola do Rio Grande, para sapateiros de t a, quilo, uu.•orr,
13. Sovela de parmear, com cabo, uma.
14. Sovela de ponta curva, com cabo, uma.

15. Sovela de ponta reta, com cabo, uma.
;16. Serol, quilo, um.
17. Taxa para salto, 1216, pacote, um.

$8. Tinta em cores para sapateiro, garrafa, 13201.

39. Taxa azul, O.K., sortidas, pacote, um.
CO. Trama para barriguelra, quilo, um.
21. Agulha para corrielro, papel, um.

22. Atanado de 1' pele, uma.

23. Couro °rd, quilo, um.
24. Eeeovas para engraxar botim,

25.
26.
27.
28.
29.

11101‘

Alicate para oorrieiro, um.
Crastinha de osso, unia.
Máquina para cortar correia, upask
Chuliadeira n. 10, uma.
Chuliadeira n. 8, uma.

30. Chuliadetra n. 6, uma.

11. Chultadeira n. 4, uma.

Ct. Chuliadeira a. 2 1/2, um..
33. Chuliadeira a. 2, uma.

tsnit
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34. Chuliadeira n. 1/2, uma.
35. Chuliadeira a. 1, uma.
38. Chuliadeira a. 0, uma.
IV Grupo - Coreltoariti È ?atendei

1. Toalha meio linho de 1,50 x 1,60, uma, (branca).

2. Toalha meio linho, adamascada, rold., uma.
3. Toalha meio linho, branca, de 3,70 1 1,60. uma
4. Toalha meio linho adamascada, m/d., uma.
5. Toalha felpuda para rosto, uma.
6. Toalha felpuda de 1.80 x 0,80, uma.
7. Algodão nacional de 0,70 de largura, jaça com 10 mts., uma.
8. Algodão nacional de 0,50 de largura, peça com 10 metroa, uma.
9. Avental de algodão para copeiro, um,
10. Avental de algodão para cozinheiro, um.
11. (Jorro de algodão para cozinheiro. um .
12. Jaqueta de algodão para copeiro, urna.
13. Jaqueta de linho para copeiro, uma.
l. Pano de algodão para prato, de 1,09 x 0,80, um.
Toalha adawaacaila de 1.00 de larg ira, metro, um.
16. Toalha meio linho adamascada de 1,00 de lag., metro, um
17. Guardanapo adamascado de 0,50 x 0,50, dúzia, uma.
18. Colcha branca de algodão, franjada para solteiro, uma.
19. Colcha branca do algodão com lesione, para solteiro, uma.
20. Fronha de cretone de
x 0,37, uma.
21. Fronha de morim do 0,61 x 0,27, unia.
22. Lençóes de cretone para solteiro, um.
23. 1.eimes de morim para solleiro, um.
24. Colchão riscado Jupira, para solteiro, cheio de algodão, um
25. Colchão riscado de crina, para vegetal, para solteiro. um .
26. Travesseiros de riscado jupira, cheio de algodão de 0,62'x 0,35,
um.
27. TraNesseiro de riscado jupira, cheio de crina vegetal, de 0,62 x
x 0,35, um.
8. Cobertor de lã verde oliva, para solteiro, um.
V Grupo - Material de Construçã'o

r,
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58. Perna de peroba rosa, de 3" x 4 1/2", metro, um.
59. Perna de peroba do campo de 3" x 4 1/2", metro, um,
GO. Perna de Guarabil de 3" x 4 1/2", metro, um.
61. Perna de pinho Paraná, de 3" x 4 1/4", metro, um.
42. Perna de Peroba rosa, aparelhada, de 3" x 4 1/2", metro, um.

63. Perna de Peroba do campo, aparelhada, de 3" x 4 1/2", metro, um.
64. Perna de Guarabu, aparelhada, de 3" 4 1/2", melro, uni.
65. Perna de Pinho Paraná, aparelhada, de 3" x 4 1/2", metro, um,
66. Perna de Peroba rosa. de 2" x 1", metro, um.
67. Perua de Peroba do campo de 2" 1 1", metro, um.
68. Perna de Guarabu, de 2" x 1", metro, um.
69. Perna de Pinho Paraná, de 2" x 1", metro, um.
70. Perna de Peroba rosa, aparelhada, de 2" x 1", metro, um.
71. Perna de Peroba do campo, aparelhada de 2" x 1", metro. uni.
72. Perna de Guarabú, aparelhada, de 2" x 1", metro, uni.
73. Perna de Pinho Paraná, aparelhada de 2" x 1", metro, um.
71. Ripa de peroba rosa de 20 em couçoeira, metro, um.
75. Ripa de cedro de 20 em couçoeira, metro, um.
76. Ripa de Pinho Paraná de 20, em couçoeira, metro, um.
77. Sarrafo de Pinho Paraná de 1" x 10 ctms., metro, um.
7$. Sarrafo de peroba rosa. de 1" x 0,10, metro, om.
79. Sarrafo de peroba do campo, de 1" x 0.10, metro, um.
80. Sarrafo de cedro de 1" x 0,10, metro, um.
81. Sarrafo de canela de 1" x 0.10, metro, um.
82. Sarrafo de Pinho Paraná, de 11 1/4" x 0,12, metro, um.
83. Sarrafo de peroba rosa. de 11 1/4" x 0,12, metro, um.
81. Sarrafo de peroba do campo, de 11 1/4" x 0,12, metro, um.
85. Sarrafo de canela de 11 1/4" x 0,12, metro, um.
86. Sarrafo de cedro de 11 1/4 x 0,12, metro, um.
87. Sarrafo de pinho Paraná, de 11/4" x 0,12 metro, um.
" x 0.12, metro, um.
88, sarrafo de peroba rosa aparelhado, de 101
89. Sarrafo de peroba do campo,' aparelhado, de 11/4 x 0,12, eis.,
metro, um.
90. Sarrafo de canela aparelhado de 11/4 x 0,12, metro. um,
91. Sarrafo de cedro aparelhado de 11/4 x 0,12, metro, tio'
92. Tolhi, francèsa de primeira, tipo Santana, mil, um.
93. Telha Francèsa de primeira, tipo Santana, uma.
94. Telha Francésa de canal, para cumielra, uma.
95. Tahoa de Pinho Paraná de 1" x 0,20, uma.
96. Taboa de Pinho Paraná para forro, de 4,40 x 0,23 x 0,825, dúzia, uma.
97. g abem para assoalho de 4,40 x 0,23 x 0,025, dúzia, uma.
98. Taboa de peroba rosa, metro quadrado, para forro, metro, um.
99. Tabu de peroba assoalho, metro quadrado, um.
100. Taboa de cedro para forro, metro, um.
101. Taboa de cedro para assoalho, metro quadrado, um.
102. Prancha de pereira de 0,66, metro cúbico, um.
103. Prancha de Jacarandá de 0,06, metro cúbico, um.
11j4. Prancha de óleo vermelho, de 0,06, metro cúbico, uni.
105. 'rabia de canela de 1" x 0,24,, metro, um.
100. Taboa do cedro de 1" x 0,20, metro. um .
107. U'ab n a de Pinho Paraná, de 1" x 0,20, metro, um. (Aparelhada)
108. Taboa de peroba rosa, aparelhada, de 1" x 0,20, metro, una
109. Taboa de canela de 1 x 0,20, aparelhada, metro, um.
110. Taboa de Pinho Paraná, de 1" x 0,30, metro, um.
111. Taboa de peroba rosa, de 1" x 0,30, metro, um.
112. Taboa de canela de 1" x 0,30, metro, um.
113. Taboa • de cedro de 1" x 0,30, metro, um.
111. Talou de Pinho Paraná de 1" x 0,30, aparelhada, metro, um.
115. Taboa de canela aparelhada, de 1" x 0,30, metro, um.
116. Taboa de cedro aparelhada, de 1" x 0,30, metro, um.
117. Taboa de Pinho Paraná, de 1/2" x 0,20, metro, um.
1 IR. Taboa de peroba rosa, de 1/2" x 0.20, metro, um.
119. Tahoa de canela de 1/2" x 0.20, metro, um.
120. Taboa de cedro de 1/2" x 0,20, metro, um.
121. 'rubor, de Pinho Paraná, aparelhada, de 1/2" x 0,20, metro,
122. Taboa de peroba, aparelhada, de 1/2" x 0,20, metro, um.
123. Taboa de canela aparelhada, de 1/2" x 0.20, metro, uni.
124. Tahna de cedro aparelhada, de 1/2" r 0,20. metro, um,
125. Taboa de Pinho Paraná, II 1/2" x 0,30, metro, um.
126. Taboa de peroba rosa de 11 1/2" x 0,30, metro, um.
177. Tahoa de canela de ii 1/2" x 0,30, metro, um.
128. Taboa de cedro de 114/2" x 0,30, metro, um.
129. Taboa de Pinho Paraná, aparelhada, de 111/2" x 0.30, Metro, nu
130. Taboa de peroba rosa, aparelhada, de 11 1/2" x 0,30, metro, um.
131. Tahoa de cedro aparelhada, de 11 1/2" x 0,30, metro, um.
132. Taboa de canela aparelhada, de 11 1/2" 1 0,30, metro, um.

I. Aba de peroba rosa de 10 x 16 ctms., metro, um.
2. Aba de cedro de 0,10 x 0,16, metro, uni.
3. Aba de cedro de 0,12 x 0,18, melro, um.
4. Aba de cedro de 0,14 x 0,18, metro, um.
5. Aba de cedro de 0,14 x 0,30, metro, um.
6. Aba de cedro de 0,15 x 0,17, metro, um.
7. Aba cle peroba rosa de 0,16 x 0,20, metro, um,
8. Aba un pinho de 0,15 x 0,18, metro, um.
-9. Aba de peroba rosa de 0,15 x 0,18, metro, um.
10. Aba de peroba rosa de 0,10 x 0,22, metro um.
11. Azuleijo branco nacional, metro quadrado, um.
12. Caixa automática, uma.
13. Cimento nacional "Mura" sacos de 40 quilos, um.
14. Cano de chumbo, quilo, um.
15. Caibro de peroba rosa, seis em couçociras, metro, Mn.
ta. Caibro de peroba-rosa, cinco em coueneira, metro, um.
17. Caibro de peroba rosa, apareilnuld de 0,50 x 0,08, metro, um.
18. Simalha de peroba rosa de 3 pl., metro, um.
19. Simalha de peroba rosa de 4 pl., melro, um.
20. Simalha de peroba rosa, de 5 pl., metro, um.
21. Simalha de cedro, de 5 pl., melro, um.
22. Simatha de cedro, de 4 pl., metro, um.
23. Cordão para venesiana, peroba e de cedro, metro, um.
24. Cal virgem, quilo, um.
25. Cal de pedra, quilo, uru.
26. Cal extinta, quilo, um.
27. Marco de peroba rosa, de 1 p/., metro, um.
28. Marc.) de cedro de 3 pl., metro, um.
29. Meia couçoeira de peroba rosa, metro, um.
30. Meia couçoeira de peroba do campo, metro, um.
31. Meia couçoeira de cedro, metro, um.
32. Meia couçoeira de guarabú, metro, Um.
33. Meia couçaieira de pinho Parana, metro.
34. Perna de peroba rosa de 3" x 6", metro, um.
35. Perna de peroba do campo de 3" x 6", metro, um.
• --ètia. Perna de guarabu de 3' x 6", metro, um.
37. Perna de pinho Paraná de 3" x 6", metro, um.
38. Perna de peroba rosa, aparelhada, de 3" x 8", metro, um.
39. Perna de peroba rosa, aparelhada, de 3" x 3", metro, um.
40. Perna de guarabu, aparelhada, de 3" x 6", uma.
41. Perna de pinho Paraná, aparelhada, de 3" x 6", metro, um.
133. Taboa de peroba rosa, para forro com friso, metro, um.
42. Perua de cedro de 3" x 6", aparelhada, metro, um.
43. Perna de peroba do campo, aparelhada, de 3" x 3". metro, um. 134. latina de Pinho Paraná como friso, para forro, metro, um.
135. Tahoa de pinho, para forro; metro um. (Lisa.)
44. Perna de guarabd, de 3" x 3", aparelhada, metro, um.
13d. Taboa de peroba rosa, lisa, para forro, de 0.20, metro, ugg,
45. Perna de pinho Paraná, aparelhada, de 3" x 6", metro, um.
437, Taboa de cedro lisa, para forro, de 0,20, metro, W.4.
48. Perna da peroba rosa aparelhada de 3" x 6", metro, um.
_
47. Perna de peroba do Campo aparelhada de 3" x 8" melro, lapa. 138. Tijolos, milheiro, um.
139. Tijolos, requeimados, milheiro, um.
48. Perna de guarabú, aparelhada de 3" x 3", metro, um.
140. Manilha reta de 2", uma.
49. Perna de pinho Paraná, de 3" 1 3", metro, um.
141. Manilha curva, de 2", uma.
50. Perna de peroba rosa, de 3" x 4", metro, um.
142. Manilha reta de 3", uma.
51. Perna de peroba do campo, de 3" x 4", metro, um.:
143. Manilha curva de 3", uma.
52. Perna de Ouarabú, de 3" x 4", metro, um.
144. Manilha reta de 4", uma.
51. Perna de pinho Paraná, de 3" x 4", metro, um. 145. Manilha curva de 4", uma,
54. Perna de peroba rosa de 3" x 4"., aparelhada, metro, uni.
55. Peina de peroba do campo, aparelhada. de 3" 4"; metrO. tiM. 146. Manilha reta de 6", uma.
06. Perna de Guarabu. aparelhada de 3" x 4", metro. um .
147. Manilha curva de 6", uma.
uma.,
- Lt§8. Manilha reta de
17, Reta& do 042119 RAçag..4 fkiteX elhkilai 46
4% MON IlgAs

r

Quarta-feira 14

DTÁRTO OFTMAL

149. Manilha curva de 8", uma.
150. Manilha reta de 10".
151. Manilha curva de 10", uma.
VI grupo - Géneros olittneutícioe
1. Alio, quilo, um.
2. Arr07 lgnime, quilo, um.
3. Arm: agulha de 1', quilo, um.
Á. Açucar tipo Parola ou Neve, quilo, um5. Acuar de 1° qualidade, quilo, um.
41. Açorar mascavo, quilo, um.
7. Água mineral, Caxambu, com casco, caixa, uma.
8. Água mineral São Lourenço, com casco, caixa, uma.
9. Agua mineral Caxambú, sem casco, caixa, uma.
10. Agua mineral São Lourenço, sem casco, caixa, unia.
11. Agua magnesiana, com casco, caixa, uma.
12: Azeite doce Bertoli, litro, um.
13. Aleite doce Palignol, litro, um.
14. Azeite doce Aimoré, litro, um.
15. Álcool de 40°, litro, um.
16. Azeitonas em latas de quilo, uma.
17. Azeitonas brancas, em lata de quilo, uma.
18. Batatas chilenas, tipo inglesa, quilo, um.
19. Batatas nacionais, tipo inglesa, quilo, um.
20. Bananada Colombo, quilo, um.
21. Bananada Peixe, quilo, um.
22. Biscoutos Aimoré, sortidos, lata, uma,
23. Wscouto Champagne, quilo, um.
24. Banha de porco, quilo, um.
25. Baca I hau, quilo, um.
26. Cangica de milho, quilo, um.
27. Carue seca de primeira, quilo, um.
28. Carne seca Platina, quilo, um.
29. Camarão seco, grandes, quilo, um.
30. Go , orau, quilo, um.
31. Cebolas nacionais, quilo, um.
32. Camarão em conserva, lata, uma,
33. Caneja Cascatinha, dúzia, uma.
31. Chopp em barril, litro, um.
3. Cha verde Lipton, lata grande, uma.
36 Chá preto Lipton, lata grande, uma.
37. Cacáo soluvel, quilo, um. •
$8. Chocolate especial em pó, lata grande,- uma...
39. Canela em pó, quilo, um.
40. Canela em pau, quilo, um.
41. • Coco da Bata, quilo, um.
42. (Ampolas de pecego, lata, uma.
43. Champagne nacional, "único, Cruzeiro P. Garlbaur, garrafa, ama.
44. Café em pó de 1 qualidade, quilo, um.
45. Ervilha seca, quilo, um..
46. Estrato de tomates, Peixe, lata grande, uma.
47. Fuba extra fino, quilo, um.
48. Feijão preto novo, quilo, um.
49. Feijão mulatinho, quilo, um.
50. Feijão manteiga, quilo, um.
61. Feijão branco, quilo, um.
52. Frios sortidos, quilo, um.
53. Farinha de mandioca, quilo, um.
54. Farinha de milho, quilo, um.
55. Goiabada marca Peixe, quilo, um.
56. Goiabada marca Colombo, quilo, um.
57. Goiabada em calda, marca Peixe, quilo. um,
58. Lombo salgado, quilo, um.
59. Laranjada Colombo, quilo, um.
60. Leite condensado, marca Moça, lata, uma.
61. Laranjada marca Peixe, quilo, um.
62. Linguiça de porco, quilo, um.
63. Linguiça do Rio Grande, quilo, um.
64. Linguiça em conserva, em lata de quilo, uma.
65. Linguiça em lata de meio quilo, urna.
66. Leite de ode°, Serigi, lata, uma.
67. Mostarda inglésa, vidro, um.
68. Manteiga especial, quilo, um.
69. Macarrão, quilo, um.
70. Mortandela, quilo, um.
71. Mate em folha, quilo, urs
72. Marmelada Colombo, quilo, um.
73. Maisena, pacote, um.
74. Massa para sopa, quilo, um.
75. Molho inglés, quilo, um.
76. Massa de tomates, Peixe ou Amorim Goete, lata de 400 gramas,
Uma.
77. Presunto em conserva, "Ma jestic-Armour
Matur4sq", 140.,
quilo, um.
78. Paio, quilo, um.
79. Pimenta em lata, quilo, um.80. Pecegada marca Peixe, lata daquilo, =ar
81. Pecegada marca Colombo, quilo, um.
82. Petit-pois, 00, lata, uma.
83. Petit-pois, 0, lata, um.
84. Petit-pois, 1, lata, uma.
85. Petit-pois n. 2, lata, uma.
as. Petit-pois n. 3, lata, uma.
87. Palitos, caixa grande, uma.
88. Palitos Marquízine, caixa grande, uma.
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89. Palitos marca Combate, caixa grande. uma„
90. Queijo de Ninas, quilo, um..
91. Queijo Borboleta, quilo, um.
92. Queijo Parmezon, quilo, um.
•
93. Sal grosso, quilo, um.
94. Sal fino em sacos de 2 quilos, quilo, um.
95. Sal refinado em vidros, quilo, um.
96. Sal refinado, quilo, um.
97. Sabão especial e português, quilo, um.
99. Sabão comum, quilo, um.
100. Sapólio Radiurn, pau, um.
101. Sapólio nacional, pau, um.
102. Salchicha de Viena, lata, uma.
103. Temperos (cominho, pimenta, louro, etc.), quilo, um.
104. Toucinho de porco salgado, quilo, um,
105. Talharim amarelo, quilo, um.
105. Tijolinho, pacote, um.
106. Vinagre branco, nacional, litro, 13111.,
107. Vinagre virgem, nacional, litro, I11314
108. Vinho branco Salton, litro, um.
109. Vinho tinto Saltou, dúzia, uma.
110. Vinho de mesa d g R 4o (kande, dúzia, uma.
VII grapo - Frutas, verduras, et4,
. Abacali, uru.
2. Banana prata, cento, um.
3. Frango (péso mínimo 1 quilo), um. •
4. Galinha (peso mínimo,
1/2 quilo), uma.
5. Laranja, cento, um.
6. Limão, dúzia, uma..
7. Aipim, quilo, um.
8. ALábora, quilo, um.
9. Batata doce, quilo, um.
10. vagem, quilo, um.
11. Maxixe. quil o. uni.
12. Nabo, quilo, um.
13. Cuuve-flor, quilo, um.
14. Reede ha. quilo, um.
se ra.vnna, ntilo, um.
14 Quiabo, quilo, um.
17. Isringéla, quilo. um.
/8. MacA. dúzia, uma.
4(
um.
20. Mamão comum, um.
21. Ovos frescos, dúzia, uma.
22. Pimenta malagueta, ou de abeiro, curo, um.
23. Peru pequeno. um .
24. Peru grande, um.
25. Tempéro verde (salsa, cebolinha, ouentro, etc.), quilo UM.
26. Tomate grande, quilo, um.
27. Tomate paulista, quilo, um.
28. Temate tipo português (tomatão), quilo, um
29. Ova branca, quilo, um.
." .
O. Verdura (agrião alface couve,. eelga, ervilha, etc.), quilo, uni,
• • A)
Inscrição
- •. - A inscrição deverá ser solicitada ao senhor capitão presidente do Conselho de Administração, até as 9 (nove) hora .4 do dia 18,
em requerimento devidamente selado e com a declaração do ramo da
indústria ou do comércio do requerente, afim de ser inscrito para
concorrer 1308 grupos ou artigos que sejam de sua especialidade industriai ou comercial.
Os iequerimentos de inscrição deverão ser bem claros, declarando
.1) peticionário se sujeitar a todas as exigências do presente edital, diat:ir:minando na ordem abaixo os documentos que deverá apresentar.
. a) registo de contrato social ou de firma individual no Departamento Nacional da Indústria e Comércio, com declaração do capital;
5) estatuto em original ou "Diário Oficial" em que se ache publi-cadti com aprovação e registo, quando forem sociedmies anónimas,
-legalmente constituidas de acérdo com o decreto n. 434 de 4 de julho
de 1891;
c) "Diário Oficial" com a publicação do decreto autoriza2do funcionar na República, quando se tratar de firma estrangeira;
d) recibos originais de pagamentos de imposto.s iederais e municipais e do imposto sobre a renda, sempre os últimos;
e) prova de quitação do imposto de indústria e profissão doa
exercidos anteriores ao de 1938, produzida por meio de certidões
negativas, fornecidas pela repartição competente, de acordo com o
avieo n. 706, de 10 de novembro de 1933:
I) certidão de 213 de empregados nacionais de que trata o parágrafo primeiro do artigo trinta e três do regulamento anexo ao-deereto número 21.921, de 12 de agosto de 1931;
g) certidão e guia, de slilo da Alfândega, provando ser importador
em grande escala, quando se tratar de artigos de procedência estrangeira;
/a) certidão provando que cumpriu fielmente o último contrato
ou ajuste celebrado com o Governo;
ta recibo da caução de que tratam OS itens XI e XII, letra c deste
edital.
Os possuidores de carta-patente, além da apresentaçáo da mesma,
provarão com documentos que se acham no goso da referida carta.
II - Os documentos acima deverão ser em originais ou certidões
legais (avieo n. 771, de 5 de ZOS.10 de i924), •
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III — Os documentos relativos aos impostos federais e municipais prevalecerão até um mês depois da data legal para sua renovação e o inscrito que não apresentar dentro desse prazo os novos
documentos, será excluido e não poderá, sem, que o legalise, tomar
parte nesta concorrência.
IV — Os requerimentos chegados depois das horas do dia supra
ditos, não serão aceitos.
V s._ Os peticionários sé serão inscritos para fornecimentos de
material concernente a sua especialidade, desde que tenham armazena
na praça e possuam capitai social maior de apo :00W, registrada
na Junta Comercial.
B — Propostas
VI — Os proponentes deverão entregar as suas propostas até
às 9 horas do dia 29 do corrente, na Secretaria desta Comiesão.
, envelopes fechados e lacrados, os quais terão por fora c mane do
proponente, o grupo a que se propõe a fornecer. As propostas serão
feitas em papel de 0,22 x 0.33, seladas as prime i ias vias, c no os
preços em • algarismos e por extenso, sem emendas, rasuras, :eutreliati) nhas ou espaço em branco suecetivel de ser utilizados. Os tigos
fornecidos devem obedecer ao número de ordem e às especificaçOes
conetantes das relações fornecidas pelo aimoxarife desta Formava°.
VII — Não serão tomadas em consideração qualquer oferta de
vantagens não previstas neste edital, nem as wie contiverem oferecimento de uma redução sobre as propostas mais baratas.
eidade do coPeorVIU — Verificada em primeiro lugar
rente, serão as propostas.. abertas e lidas err presença dos proagnentes que se apresenlarem para assistir eseae formalidades. Cala um
rubricará, folha a folha, a de todos os outros em p:csença do senhor
capitão-presidente, que por sua vez as autenticará com a sua rubrica.
IX — Em igualdade de preços eerão preferidas as firmas brasileiras; se forem tedas brasileiras ou 'todas estrangeiras, dâr-sr-á
preferência ao fornecedor mais antigo e se ainda persistir o 'empate
se fará, a juizo da administração, a nova concorrência ou será distribuide pela sorte.
X — Para os artigos cujos preços na praça sejam no mínimo
de 10 % abaixo dos constantes das propostas dos respectivos eajudicadoe a administração os aanuirirá'em detrimento da concorrência
somente quanto a esses artigos, desde que os mesmos sejam-rigorosamente iguais.
G
Caucões
XI — Os candidatos a inseria° caucionarão na Caixa Económ i ca do Rio de Janeiro, as Importâncias abaixo. referente ag grupo
) Ge sua especialidade ou comércio, em dinheiro co titulo de dívida
:00
: pública (decreto n. 19.897, de 13 de maio oe 1931 art. 1".letr6ame)0.
•
3 Grupo
1504090
3 grupo
508300
3 grupo
5808000
4" grupo
• 200!e00
3 grupo
70(4000
•• grupo
ouog000
3 gru po
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• E — Multas
XVII — O fornecedor que, sem motivo de força maior devidamente comprovado, deixar de entregar dentro do prazo filmo no
pedioo, os artigos nele inciuidos, pagará uma muita h rogr..ssiva,
calculada da seguinte forma, sobre a importância i'otal dos artigos
não entregues:
a) 0,3 %, por dia que exceder do prazo, até quinze dias de
atrazo;
b) 0,5 %, por dia que exceder do prazo precedente até trinta
dias de atrazo;
•' c) findo o prazo de trinta dias de atrazo, será o material adquirido de quem possa entregar no menor prazo, corindo a diferença
de preços por conta -do fornecedor faltoso.
XIX e- Os artigos recusados deverão ser retirados do Aln.oxarifado dentro de cinco dias contados da data em que o fornesedor
tenha sido notificado da decieão da comissão de recebimento e exame;
esgotado esse prazo, pagará o fornecedor por dia, uma armaze • arfem
correspondente a 0,1 % correspondente ao valor total da mercadoria
recusada.
F— Dos pedidos e pagamentos.
XX — Os pedidos de fornecimento serão assinados pelo almoxarife, conferidos pelo fiscal administrativo, autorizados pelo senhor
capitão-presidente do C.A. e conterão a declaração do tesoureiro
de terem as importâncias dos mesmos sido empenhadas.
Não caberá qualquer responsabilidade à direção desta Fo rmação, pelos pedidos verbais, telefónicos, ou mesmo escritos, que não
se revistam das formalidades lenis.
•
XXI — As contas, em tréá vias, serão apresentadas o mais iniciar
até o dia 21 de cada mês, após a satiefacán integral do pedi:lo ou
execução do serviço. Devem ter obrigatoriamente os seguintse característicos:
a) separadas por sub-consignações • e dentre (lusas ainda, pela
forma de aquieicão:
b) indicar os artigos ou serviços prestados tais como tenham
sido classificados:
c) mencionar as estampilhas, el de ap resentação.' recibos e
duplicatas. Ao serem apresentadas ,cievern trazer anexados os respectivos empenhos e duplicatas, sem ,O q ue. não se efetuará o devida
pagamento. Oe pagamentos serão efetuados nós 'lermos das dieposicões do C.C.U. e aviso do Sr. ministro da ,Guerra, n. 804, de 31 da
outubro de 1938.
•
O — Disposições , especiais

XXII — Fica reservada-à administração da Formação o direito
de anular por' qualquer motivo os empenhos-de des pesas-sem emitir,
nenhuma-. reclamação, • conforme- estabelece o art. 32: da lei n 156,
de 24 de dezembro de 19315. e bem assim tornar sem efeito, se houver
justa causa, a presente concorrência.
XXIII — Todos os , casos • não' previstos neste edital serão resol-vidoe pelo C.C.U., e legislação do Ministério da Guerra e do Tribunal
de Contas.
XXIV -.- Sempre que ocorrer a necessidade de um ou mais artigo.
dos previstos em qualquer um dos grupes da prescrite concorrência,
bem como artigos pára os quais não: tenha sido oferecido preço
algum, será feito pedido de preço entre os fornecedores inscrites =sob
XII — As cauções a que se refere este título. destinam-se a ga- as mesmas bases e garantias de elida grupo em que os mesmos se
que
forem
adjudicados.
revertendo
antia
do
fornecimento
dos
aitagos
3
snquadram.
em favor da Fazenda Nacionais independente de interpelação' judiXXV — Quaisquer outros esclarecimentos serão fornecides Por
assumida..
a
obrizacões
o:dal, se o fornecedor deixar de cumprir as
esta Fiscalização, das ,12 às 14 horas' (exceto aos sábados).
juizo da administração desta •Unidade.
Rio de Janeiro, dá dezembro de 1938. — José Amaro da Gil',eira Rego, 'elenente de Adm. fiscal administrativo.
D — Fornecimentos

" XIII — Todos os artigos do fornecimento serão de 1 4 qualidade
Escola de Armas
•4 entregues no Almoxarifado - da Formação: acompanhado do preposto do fornecedor, dentro de 72 horas após a entrega de-, pedido,
iNSELtf0 DE ADMINISTRACX0*
para os artigos manufaturados, e, em prazo coníenetonado pela admi• OONOtalltNcIA ADMINISTRATIVA
,
nistração, para os que dependerem de rnanufa'ara ou sejam del.iru— De ordem do senhor tenente coronel comanaante e presa.
portacão. Todos os artigos. de um modo ¡ciai, ficarão sujeitos a
um exame de qualidade e verificação de quentidadé, correndo por dente do G. A. faço público, que de acordo com o art. 52, do Código
conta e responsabilidade exclusiva do fornecedor todas as 'despesas de Contabilidade Pública da União e Aviso n. 35. de 9 de nevembro
"H
findo, se acha aberta a inscrição para fornecimento de artigos necessários, para esta Unidade, durante o • iiiio de 1939, sob as seguintes
xrv — Qualquer dos concorrentes contemplados que venha a condições:
concorrência
nos
estabelecimentos
congêneres.
oferetomar parte em
V A inscrição far-se-á mediante requerimento dirigido ao secendo neles preços mais- baixos para o fornecimento do ano de '1939, nhor tenente coronel presidente do C. A. e apresentado áo secretáterá seus preços automaticamente beijados' nesta' Formação,' até o rio da Escola até às nove (9) horas do dia 23 do corrente.
nivel daqueles, levados em conta as despesas dó t-ransportes 'ee os
2.• Os pedidos de inscrição deverão conter .discriminadamente
houver.
os documentos que forem apreienlódhs: liem como declaração do ramo
. .
XV — Os preços Ofereeidos pelos proponentes vigi:irará() de de sua indústria ou comércio. (Esta declaração deverá ser provada
arsirdo com o artigo 760,:do•Regulamento do Código de Contabilidade com documentos próprios).
•.
3.• Apresentação dos:' seguintes digétimentos:
Pública, pelo prazo de 4 meses, considerando-se, entretanto; prorroa) registro do contrato oficial ou firma individual, do D. N.
gado por igual prazo, sucessivamente, ate a éonclusão do exerc.
. leio,
se entes de 15 dias: terminado aquele prazo, o proponente não, re- I. C., com declaração expressa do capital;
b) estatutos em original ou "Diário Oficial" em que sP achem
querer ao senhor capitão-pres idente, solicitando aiteração do p,:eCos, publicadoz
cora eprovacão e registro. -quando forem sociedades anóou cancelamento da inscrição, reservando-se a administração o direito nimas, lentritente
constituirias, de acordo com 'o Decreto n. 434, de 4
de abrir nova concorrência, em qualquer dos caso,
de julho de 1891;•
XVI — O proponente contemplado com powus artigos, Oderá
c) "Diário Oficial" com publicação do decreto autorizando a
a juizo da administração, sem incorrer em nen -anula pena, c1.4istir funeionw• na Repúb'ica quando se. tratar de firma estrantieira::
di; direito que lha assiste concorrência, s'eildo o fornecimeni,-;-:nus
d) documentos provando haver pago, como negoente
Lhe caberia atribuido a'o concorrente - de preço -imediato, desde, poeéin, lista do artigo que se propuser a fornecer, impostos federais, Munique substitua seus preços, pelos daduele.
cipais e sobre a renda (sempre os últimos);
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e) documento fornecido pelo Ministério do Trabalho, pelo qual EN-09 -

13 4. Idem de MO, uma.
verificar se g candidato mantem os dois terços de empre- EN-09 - B 5. /dem de 80, uma.
11 6. Idem de MO, uma,
gado* brasileiros (§ 1 do art. 33 do Reg. anexo ao Decreto número EN-09
EN-09 - 13 7. Brecha chata portuguesa a. 13. aing
21.921, de 12 de agosto de 1932);
t) certidão e guia de selo da Alfândega, provando que é impor- ]N-O9 - li 8. Idem, idem, n. 15, uma.
tador em grande escala, quando se tratar de artigos de procedência EN-09 - B 9. Idem. idem, n. 27, uma.
}N-O9 - 13 10. Idem, idem, n. 38, unia.
estrangeira;
g)certidão provando que cumpriu o último contrato ou ajuste EN-09 - B 11. Brocha de cabelo, redonda, Zelertiala 5. gir,
E-09 - 13 12. Idem, idem, idem, n. 14, uma.
celebrado com o Governo;
A) apresentação da carta patente, bem como documento que prove EN-09 - 13 13. Idem, idem, idem, n. 16, uma.
.EN-09 - 38 14. Idem, idem, idem, n. 18, uma
achar-se o seu passuidor no gozo da mesma.
4.4 Os documentos acima referidos deverão ser sem pre original EN-09 - 13 15. Idem, idem, idem, n. 20, uma.
ou certidões legais, os quais, com exceção das cauções, cujos recibos EN-09 - 13 ta. Idem, idem, idem, n. 22, uma,,
serão apresentados diretamente a este Estabelecimento poderão ser EN-09 - B 17. Idem, idem, idem, n. 24. uma.
EN-09 - 13 18. Idem, idem, idem. a. 26, uma.
substituidos por certidões passadas pela D. I. G. ou 5. - 1. It.
5.6 As propostas em três vias serão apresentadas dentro do prazo EN-09 - 13 19. Idem, idem, idem, n. 28. uma.
estipulado na cláusula t a sem emendas, rasuras ou entrelinhas, roo- EN-09 - 13 20. Idem, idem, idem. 30, uma.
tendo, além do selo na i' via, data e assinatura do proponente, bem EN-09 - 11 23. Brocha de cabelo, redonda, amimai g. la
como os preços em algarismos e por extenso, dos artigos pretendidos. EN-09 - 13 24. Idem, idem, idem, n. 14. uma.
6.• Os artigos constantes da presente concorrência serão todos E-N-09 - 0 2$. Idem, idem, idem, n. 16. uma.
de primeira qualidade e de acordo com a padronilação eataoelecida EN-09 - II 26. Idem, idem, idem, a. 18, uma.
em Aviso a. 87. de 7 de fevereiro de 1938 e postos nesta Sacola por EN-09 - 13 27. Idem, idem, idem, n. 20, uma.,
conta do fornecedor, onde ficarão sujeitos a exames, podendo os mas- EN-09 - E 28. Idem, idem, idem, n. 22. uma.
EN-49 - E 19. Idem, idem. idem, n. 24, uma.
mos ser devolvidos, caso não satisfaçam qualquer condição.
7.3 O fornecedor que tiver qualquer artigo devolvido fica obri- EN-Og - B 30. Idem, idem, idem, n. 26, uma.
gado a substituí-lo no prazo do 24 horas, a contar do momento em ZN-09 - 13 31. Idem, idem, idem, n. 28, %IML
B 32. Idem, idem, idem, n. 30, uma.
que for notificado, sob pena do multa de 20 % sobre o total do pe- EN-09
EN .09 - C 1. Cola para caiação, quilo.
dido, cujo artigo tenha sido rejeitado.
8.• Não serão tomadas em consideração quaisquer ofertas de vau- EN-09 - C 2. Coador de tinta, com 3 telas, mai.
tagem não previstas no presente edital e nem as que contiverem EN-09 - E 1. Escova de bater n. 2, para óleo, efizza.
apenas o oferecimento do uma redução sobre a proposta mais barata EN-og - E 2. Idem, idem, n. 4, para óleo, =a.
EN-09 - E 3. Escova_ para bater cola, uma.
e bem assim as de preços superiores aos da base.
9. • Julgada a idone • dade dos proponentes: as propostas serão aber- EN-09 - E 4. Escova para caiação n. 2, uma.
tas, na presença dos interessados que desejarem, ás onze (II) horas EN-09 - E 5. Idem, idem, n. 4. uma.
EN-09
E 6. Extrato de nogueira, litro
do dia 23 de dezembro do corrente ano.
1. Gesso cré, quilo.
10" O adjudicatário caucionará nesta Escola, dentro do prazo EN-09 - G
de cinco dias, a contar da data que tiver sido notificado para isso a EN-09 - G 2. Gesso nacional de primeira qualidade, eme.
importância, de dez por cento (10 %) - para os fornecimentos até o _EN-09 - G 3. Gesso Cavalo Mar'nho, quilo. •
valor de cincoenta contos (50:000$000); sendo o cálculo feito de EN-09 - G 4. Gesso francês. ciuPo.
acordo com o máximo provavel das encomendas a serem realizadas na EN-09 - G 5. Goina-'aca extra. quilo.
ge polua

EN-09 - G 6. Idem. comum, quilovigência da concorrência.
1: Jaspe, quilo.
H.' O toneorreote a quem for adjudicado qualquer artigo e que EN-09 - J
se negar a fazer a caução para garantia do fornecimento, será consi- E.N-09 - J 2. Jal de cromo naelonal, quilo.
EN-09 - J 3. Idem, idem, francês, quilo.
dera:lo inidóneo.
12.* Os preços oferecidos terão a duração de quatro meses, coa- )N-O9 - B 4. Idem, idem. alemão, quilo
siderando-se entretanto prorrogado por um praz() igual, e, assim, EN-09 - M 1. Malacacheta molda. quilo.
sucessivamente até a conclusão do exercício, se antes de 15 dias e EN-09 - O 1. óleo de peixe, quilo.
findo aquele prazo, não for pedida alteração de preço ou cancela_ EN-09 - O 2. Idem de linhaça nacional, quilo..
mento de.-inscrisão, reservando-se à Administração o direito de abrir EN-09 - O 3. Idem, idem, fervido, quilo.
EN-09 - O 4. toem, idem Tigre, erú, quilo.
nova concorrência.
13.* O Governo não se responsabiliza por pedidos verbais, tele- EN-09 - O .,. Trem Blundell Enencer. crú, Guita.
fónicos ou mesmo e.scritos que não se revistai» de todas as formal!- E N -09 - O 6 Idem, idem fervido quilo.
EN-09 - O 7 Ocre comum, quilo.
dades (empenho. autorização, confere, recibo. etc.).
O 8. Idem •avardo, quilo.
14. • Todas as contas mensais serão processadas no prazo má- 'EN-09
ximo de oito dias e pagas • no de quinze impreterivelmente, sendo }N -09 - O 9. óxido de ferro, quilo.
disso notificado o fornecedor. Nenhuma responsabilidade caberá nu EN-09 - P 1. Pixe corrum,
Governo, quando o fornecedor, por culpa própria, não comparecer ao EN-09 - Pz 2. Idem cre pcolado. !riflo
EN-09 - P 3. Petroraz
pagamento no prazo acima marcado.
15.• As firmas ou contas deverão corii..Nr as dimensões de EN-09 - P 5. Preto alemão. galão
33 x 32 cms.. obrigatoriamente (art. 165 do Regulamento Adminis- EN • 09 - P 6 Pó de sapato, quilo.
EN-09 - P- 7. Preto marfim em pó. quilb.
Cativo do Exército).
!V É reservada à Administração, ou orgão superior o direito de EN-09 - P 8. Pedra pomes. quilo.
P 9. Pó leve, quilo.
• anu'ar a presente concor.éncia parcial ou ',Malmente. EN-09
17.* Quaisquer outros esclarecimentos que necessitarem os in- EN-09 - P, 10. Potassa, quilo.
teressados. poderão ser obtidos com o secretário do Conselho,, todos EN-09 - P 11. Purpurina ouro cara. quilo
EN-09 - P 12. Idem. idem, escura, quilo.
os dias úteis até às 12 (doze) horas.
II - Para facilidade da sua execução e respectivo controle, fica EN-09 - P 13. P6 de pedra, escuro, quilo.
EN-09 - P 14. Pincel para bater chapa, n. 1, um,
o fornecimento dividido nos grupos seguintss.
EN-09 - P 15. Idem, idem. n. 2, um.
Vila Militar, 10 de dezembro de 1938. - Sílvio Alves Catão;
EN-09 - P 16. Idem, Medi, n. 3, um.
capitão secretário do C. A.
EN-09 - P 17. Idem, idem, n. 4, um.
PRIMEIRO GRUPO

fintas, vernizes e necessários para pinho
EN-09 - A 1. Almagre em pó, quilo.
EN-09 - A 2. Alumínio em p6, quilo.
EN-09 - A 3. Alvaiade nacional, quilo.
A 4. Alvaiade Vile Montagne, quila
EN-09
EN-09 -'A 3. Amarelo cromo, quilo.
A • 8: Azul ultramar concentrado, quilo
EN-09
EN-09 - A 7. Azul ultramar solto, quilo.
EN-09 - A 8. Azul R. U., quilo.
EN-09 - A 9. Azul da Prússia, quilo.
EN-09 - A 10. Algodão em pasta, quilo
EN-09 - À. H. Amianto em pó, quilo.
ZN-09 - A 12. Água-eu Onça, quilo
"EN-09 - A 13. Idem Pratts, quilo.
ZN-09 - A 14. Álcool de 4, litro.
EN-09 -- Á 15. Água sanitária, garrafa.
ZN-09 - À 16. Ácido muriático,
EN-09 - A 17. Ácido sulfúrico comercial, litro
ZN-09 - Á fil. Ácido sulfúrico comercial, quilo
ZN-09 - fl 1. Betilvia, quilo.
IN-09 - - 2. Breu, quilo:
• 3. Brocha de pita 410; uma.
ZN-Ife -

•

P 18. Idem, idem, n. 5, um.
P 19. Idem. idem, n. 6, um.
EN-09 - P 20. Pincel redondo, de cabelo, 1ecte:41 Z. 3,
EN-09 P 21. Idem, idem, n. 6, um.
EN-09 - P 22. Idem, idem, n. 8, um,
EN-09 - P 23. Idem, idem, n. 10, unr.
ZN-09 - P 24. Idem, idem, n. 12, um.
P 25. Idem, idem, n. 14, um.
ZN-09
P 28. Idem, idem, n. 16, um.
ZN-09
ZN-09 - P 27. Ideia, idem, n. 18, um.
EN-09 P 28. Idem, idem, a. 20, um.
EN-09 - P 29. Idem, idem, n. 22, um.
ZN-09 - P 30. Idem, idem, n. 24, um.
ZN-09 - 13 31. Pincel redondo, deoerda. estrelam" )I. a t;:a.
P 32. Idem, idem, idem, n. 4, um.
EN-09
EN-09
P 33. Idem, idem, idem, n. 6, um. ZN-09 - P 34. Idem, idem, idem, n. 8, um.
ZN-09 - P 35. Idem, Mem, idem, n. 10, um
EN-09 - P 36. Ideia, idem, idem, n. 12, um.
P 37. Ideia, idem, idem, n. 14, um.
ZN-09
ZN-09 - 1' 38. Idem, idem, idem, n. 16, um.
P 39. Idem, tdem, idem, n. 18, um.
ILN-09
EN-09 - P 40. Idem, idem, idem, n. 20, um.
724..09
P ' 41. Idem, ideia, idem, n. 22, ala
EN-09
EN-09
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EN-ua — P 42. Idom, idem, idem, n. 24, um.
ZN-09 — P 43. Pincel chato, para Óleo, nacional, a. 16, um..
EN-09 — P 44. Idem, idem, idem, o. 18, um.
IN-09 — P 45. Idem, idem idem, n. 20. um.
E-09 — P 46. Idem, idem, idem, n. 22, um.
EN-09 — P 47. Idem, idem, idem, a. 24, um.
, F2i-09 — P 48. Idem, idem, idem, n. 26, um.
E?-O9 — P 49. Idem, idem, idem, n. 28, um.
EN- g9 — P 50. Idem, idem, idem, n. 30, um.
EN-09 — P 51. Pincel chato, para óleo, estrangeiro, n. 18. um.
EN-0 — P 52. Idem, idem,. idem, n. 18, um.
EN-(19 — P 53. Idem, idem, idem, n. 20, um.
EN-09 — P 54. Idem, idem, idem, n. 22, um.
EN-; ,9 — P 55. Idem, idem, idem, n. 24, um.
N-09 — P 56. Idem, idem, idem, n. 26, um.
EN-C9 — P 57. Pincel chato, para óleo, estrangeiro,
rs.
EN-09 — P 58. Idem, idem, idem, n. 30, um.
N-09 — P 59. Pincel de cabelo, para caiação, n. 24. unt..
— P 60. Idem, idem, n. 26, um.
-*- 7EN-09 — P 61. Idem, idem, n. 28, um.
EN-09 — P 62. Idem, idem, n. 30, um.
EN-09 — R 1. Rosa-cal, quilo.
N-09 — R 2. Roxo-rei, quilo.
N-09 — R 3. Idem, escuro, quilo.
EN-09 — R 4. Roxo-terra,
EN-09 — R 5. Raspadeira triangular, uma.
EN-09 — S 1. Secante Cutelo, quilo.
EN-09 — S 2. Idem, Alienes, quilo.
EN-09 — S 3. Slindalo rubro, quilo.
EN-09 — 5 4. Sombra de Castelo, quilo.
EN- 0 9 — S 5. Idem de Bruel, quilo,
EN-09 — 5 6. Soda cáustica, quilo.
EN_Pf)
S 7. Sapolim, quilo.
EN-09 — T 1. Tinta preparada, esmalta" nacional,
EN-09 — T 2. Idem, idem, fosca nacional. quilo.
E\
— T 3. Trincha de cerda, de 0m,07, unia.
El'
— T 4. Idem, idem, de 0m,10, uma.
EI-09 — T 5. Terra de siene crua, quilo.
EI-09 — T 8. Idem, ideal, queimada, quilo.
Er, -09 — T 7. Idem, de Cassei. francesa. quilo.
T 8. Idem, idem, nacional, (pulo.
F 9. Thinner Brilex. galão.
E.-o9 — V 1. Verde-cal comum, quilo.
E:N-09 — V 2. Idem concentrado, quilo.
K'\-09 —V 3. Verde cimento n. 133, quilc
EN-09 — V 4. Idem, idem. n. 178, quilo.
EN-09 — V 5. Verde Londres, quilo.
E:.-09 — V 6. Verde nativo R. U., quilo.
Li';-Ú9 — V 7. Verde de Paris para óleo, quilo.
• -a9 — V 8. Idem, alemão para óleo, quilo.
E:N-09 — V
9. Idem, belga para óleo, quilo.
E\--1)9 — V 10. Verde comum. quilo.
E. n --09—V il. Verde concentrado Breei, quilo
LI'-O9 — V 12. Verde esmeralda, quilo.
E";-09 — V 13. Vermelhão comum, quilo.
— V - 14. Idem lavado, quilo.
E:n -09 — V 15. Idem francês, quilo.
E -09 — V 16. Idem Castelo. quilo
E‘;-09 — V 17. Viex-chêne. garrafa.
E:.-09 —.V 18. Vulcalino„galão.
E -09 — V 19. Verniz Camag Cil, quilo.
EN-09 — V 20. Verniz Cil para fogo, quiló.
EN-09 —V 21. Verniz Copal de 1', quilo.
EN-09 — V 22. Verniz Blund Epencer, galão.
EN-09 — V 23. Verniz Carriage Illund Spencer, 014

••

——

EN-09 — V 24. Verniz americano Royal, galão.
— V 25. Verniz americano Flet1:2g, galão.

EN-09 — V 36. Idem, idem, Copal amarelo, plk
EN-09 — V 27. Idem, idem, idem, fino, galão.
EN-09 — V 23. Idem, Inglila Cristal, galão.
EN-99 — V 29. Idem, idem, Elaatic Carriage, galão,
N-09 — V 30. Idem, nacional Carriage a. 1, &liam
EN-09 — V 31. Idem, idem, idem, n. 2, galão.
EN-09 — V 32. ideia, nacional Planam, galão.
EN-09 — V 33. Idem, idem, Floor, galtio.
EN-09 — Z 1. Zarcão nacional, qui3e.
gN-09— g 2,.. Idem, Zleiente, cano.
SEGUNDO GRUPO

~feriai elétrico para Inetafdp634
En-Of — Á 1., Abat-Joirra de forre eamaitado, verde e
sem colar de 3", um.
p.1't_02
a. Aranha para tempo, ~Da, de 3 1/4; uma.
ZN-02 — A 6. Idem, idem de 3/1", uma.
ZN-02 — A 7. Ideia, idem. Uno. de 2 1/1". unta.
ZN-02 — A. 8. Idem, idem de 3/4", uma.
1111-02 — A 9. Idem, idem de 4" uma.
,112-06 — A 10. Armação Pe ndente' constando de Plafonfer e Porta
globo com chapa de cobre n. 16, travesaa,parafusos, argolas fechadas, corrente e suporte de
primeira qualidade, tendo um metro de comecalow, Mie 'e
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primento, corrente n. 2, para globo de 3 1/4",
boca, uma.
Ex-02 — A ti. Idem, idem, idem, de 1,50 metro de comprimento,
corrente n. 2, para globo de 3 1/4" de boca,
uma.
EN-02 — À 17. Arruela de aço galvanizado para eletradutro de
1/2", uma.
EN-02 — A 18. Idem, idem, 3/4", urna.
EN-02 — A 19. Ideia, idem, de 1", unia.
}..N-02 — A 20. Idem, idem, de i 1/4", uma.
EN-02 — A 21. Idem, idem, de i 1/2", uma.
EN-02 — A 22. Idem, idem de 2", unia.
EN-02 — A 23. Idem, idem, de 2 1/2", uma.
EN-02 — A 24. Arruela de ferro destinada a pararuam de 1/8".
urna.
EN-02 — A 25. Idem, 'Idem, de 3/18", uma.
EN-02 — A 26. Idem, idem, de 1/4", uma.
1.111-02 — A 27. Idem, idem, de 1/2", unia.
EN-02 — A 28. idem, idem, de 3/4", unia.
EN-02 — B 1. Base para tomada de porcelana branca. Pequena,
data
ZN-02 — B 4. Bloco de madeira claro de 2", tate
EN-02 — B 5. Idem, adem, de 2 1/2", um.
EN-02 — B 8. Idem, idem, de 3", um.
.N-O2 — B '7. Idem, idem, de 3 1/2", um
EN-02 — B 8. Idem, idem, de 4", uni.
EN-02 — a 9. Idem, ictem, de 5", um.
E.N-02 — B 10. Bloco de madeira claro de 6", uni.
P.N-02 — B it. Idem, idem, de 6 1/2", uri.
12. Idem, idem, de 7", um.
EN-02
EN-02 — B 13. Idem idem, de 8", um.
EN-02 — B 14. Idem, idem, de 9", um.
EN-02 — B 15. Idem, idem, de 10", un.
EN-02 — B 33. Bloco de 1:requente de core., uma.
EN-02 — B 34. Idem, idem, marrou, uni.
EN-02 — B 35. Idem, de imbui.= com placa, um.
EN-02 — B 58. Box de ferro galvanizaao, curvo, d3 1/2", um.
EN-02 — B 59. Idem, idem, de 3/4", um.
EN-02 — B 60. Idem, idem, de V, um.
LN-02 — B 61. Idem, idem. de i 1/4", um
B 62. Idem, idem, de 1 1/2", un
EN-02
EN-02 — B 63. Ideia, idem, de 2", um.
EN-02 — B 64. Idem, idem, de 2 1/2", um.
EN-02 — B 65. Benjamim de duas luzes, um.
ENO2 — B 78. Braçadeira de ferro galvanizada em cantoneira de
50,80 x 50 x 80 x 12,70 (2" x 2" x 1 1/2") para
2 pinos de 1/2", uma.
EN-02 — B 79. Idem, idem, para 2 pinos de 5/8" umr
B 80. Idem, idem, para 3 pinos, de 1/2' uma
EN-02
B Si. Idem, idem, para 3 pinos, de 5/8", uma.
EN-02
EN-02 — B 82. Braço de ferro simples n. 0, um.
EN-02 — B 83. Idem, idem, n. 1, um.
EN-02 — B 84. Idem, idem, n. 2, um.
EN-02 — E 88. Braço especial a prova de tempo, com suporte
e aranha de 4", um.
EN-02 — B 89. Idem, idem, de 6", um.
EN-02 — B 90. Braço interior completo, tendo o importe, aranha,
globo esférico de 4' a 9'. um.
EN-02 — B 91. Braço exterior de bronze, completo, tendo globo
parabólico opalino, de 4" a 8" a suporte para
tempo de 5/8", um.
EN-02 B 92. Bucha de aço galvanizada de in", um.
EN-02 — B 93. Idem, idem de 314", uma.
EN-02 — B 94. Idem, idem de 1"uma.
", uma.
EN-02 — B 96. Idem, idem de 1 1)4
EN-02 — B 96. Idem, idem de 1 112", uma
-20-02 — B 97. Idem, idem de 2" nana.
", ~a.
EN-02 — B 98. Idem, idem de 2 1)2
ZN-02 — B 99. Buchinha de ebomite de 318", para euperle, uma.
ZN-02 — B 100. Idem, ideia de 518", uma.
ZN-0Z —C I. Caixa de derivação, quadrada de 4' x 4' x 1 112",
universal a. 52.154, furo de spr, ~lanada,
uma.
ZN-02 — O 2. Idem, idem, idem, galvanizada, tuna.
ZN-02 — C 1. Caixa de derivação quadrada, de 4 HM" x
x 4 11114" x 2 118", universal a. 72.147, emnaltada, uma.
/er-02 — G 6. Idem, idem, idem, galvanizada, uma.
ZN-02 — G 18. Caixa de derivação, redonda, de ~ima, com
parafusos, IbMa.
ZN-4318 — C 19. Caixa para fazível, redonda, annipolar, uma.
ZN-02 — C 47. Campainha de ferro pua 220 volta, de 2 in".
uma.
IDN-02 — C 48. Idem, ideia de 3", uma.
ZN -02 — C 49. Idem, idem de 4", uma.
ZN-02 — C 50. Idem, idem de 6", uma.
EN-02 — C 51. Campainha de baquelite para 10 volte, de 2 112",
Unia.
EN-02 — C 52. Idem para 110 volte, de 2 in", uma.
ISN-02 — C 58. Campainha comum, de ferro, para MI volte, de
2 1)2", uma.-
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ZN:02 - C 57. Chapa para campainha, com botão de Imbutir,
bronzeada, uma.
ET-O2 - C 56. Idem, idem, dourada, uma.
EN-02 - C 59. Idem, Idem n,quelada, uma.
•EN-02 - C 82. Chave miniatura, de porcelana ~les, pegada,
um polo, 15 amperes, unia.
ZN-02 - C 83. Idem, idem de dois poios, 15 amperes, uma.
EN-02 - C 84. Idem. idern*de trés polos, 15 amperes, uma.
EN-02 - C 86. Chave monofásica. eorn fusiveis de rolha, de porcelana. americana, uma.
ZN-02 - C 87. Idem, idem, nacional. uma.
F.N-02 - C 89. Chave manofásiea, com fusíveis de cartucho, brios
de ardosta, para 30 amperes e 135 volts, uma.
iCN-02 - C 90. Idem. Man, idem para 30 amperes e 250 volta,

•

UMA.

- c 91. Idem, Miem, idem, para

GO

amperes • 250 volts,

UMA.

KN-02 - C 92. Idem, idem, idem, para 100 amperes e 250 volts,
Urna.

xx-oz - C 93. Idem. idem, idem, para 800 ampere' e 350 volta,

uma.
EN-02 - C 94. Idem, idem, idem para 400 amperes e 260 volta
uma.
C 95. Idem. Idem. Miem, para 600 amperes e 260 .volta,
uma.
11. 4 -02 - C 96. Idem, trifásica, com fuzfvele de rolha, de porcelana americana, uma.
EN-02 - C 97. Idem, idem, idem, alemã, uma.
EN-02 - C 98. Idem, idem, idem, nacional, uma.
EX-02 - C 99. Idem, Idem, de baquelite, nacional, uma.
EN-02 - C 100. Chave trifásica, com fusível de cartucho, base
ardosia para 30 amperes e 250 volte, uma.
EN-02 - C 101. Idem, idem, idem de 60 amperes para 250 volites
uma.
EN-02 - C 102. Idem. idem, idem de 100 ampere. pare 250 volta,
uma.
EN-02 - C 10$. Idem, idem, idism para 200 amperes para 250 volta,
uma.
EN-02 - C 104. Idem, idem, idem, para 400 amperes para 250 volts,

•

-

uma.

EN-02 - C 105. Idem, idem, Miem para 600 amperes para 250 volts,
orna.
ZN-02-C 106. Cigarra de ferro, nacional Para 10 volte, uma.
EN-02 - C 107. Idem, idem para 110 volte, uma.
3,N-02 - C 109. Idem, Miem de baquelite, nacional para ii v01111,
uma.
N-02 - C 109. Idem, idem, para 110 volta, uma.

EN-02 - C 110. Cleats para dois fios, com parafuso, par.
EN-02 - C 111. Idem para três fios, el parafusos, par.
EN-02 - C 112. Comutador bipolar, até 500 volts, um.
EN-02 - C 115. Comutador para colocação à vista em quadros,
ligação traseira, completo, satisfazendo as meigencias do S. El. Ex., para 4 circuitos, um.
EN-02 - C 116. Cruzeta de ferro em cantoneira, galvanizada, de
2" x 2 IR", para dois pinos de 112", uma.
EN-02 - C 117. Cruzeta lie ferro em cantoneira, galvanizado, de
2" x 2 114, para dos pinos, de 518", uma.
EN -02 - C 118. Idem, idem. para 4 pinos de 112", uma.
EN-02 - C 119. Idem, idem, para 4 pino. de 518". uma.
EN-02 - C 120. Idem, idem, de 2 112" x 2 112" x 14", para 6 pinos
de 112". uma.
ET-02 - C 121. Idem, idem, idem, para 6 pinos de 518", uma.
EN-02 - C 122. Idem, idem. idem para 8 p nos de 112", urna.
EN-02 - C 123. Idem, idem, idem, para 8 pinos de 518", uma.
EN-02 -- C 124. Curva de ferro de 90°, esmaltada a quanto. de
112". uma.
- C 125. Idem, idem, idem, de 314", uma
- C 126. Idem, idem, idem, de 1", uma.
EN-02 - C 127. Idem, idem, idem, de 1 114", uma.
E'-O2 - C 128. Idem, idem, idem, de 1 112", uma.
EN-02 - C 129. Idem, idem, .dem, de 2" urna.
E:,-02 - C 130. Idem, idem, idem, de 2 114", uma.
LN-02 - C 131. Idem, idem, idem, de 2 112", uma.
EN . 02 - C 132. Idem, idem, galvanizado de 1,2", uma.
EN-02 - C 133. Idem, idem, idem, de 314" uma.
EN-02 - C 134. Idem, idem, idem, de I", uma.
E N -02 - C 136 Idem idem. Idem, de 1 114". uma.
EX-02 - C 136. Idem, idem, Idem, de 1 112", uma.,
EX-02
C 137. Idem, Idem, idem. de 2", ume.
F. , -02 - C 138. Idem, idem, idem, de 2 114". uma.
Ee-02 - C 139. Idem, idem, idem. de 2 112". uma.
EN-02 - D 1. Dado de porcelana, de um polo, um.:
Fx-02 - D 2. Idem, idem de dois poios, um.
E"-02 - D 3. Idem, idem de 3 poios, um.
EN..02 4. Dim A, Lias de 110 volts, um.
EN-ne - D 5 Idem de 220 volts, um.
EN-02 - E 1. Eletrockito flexível, galvanizadas, ilibricação ate•
mã de 112", metro.
ZN-02 - E 2. Idem, idem de 518", metro.
- L 3. Idem, Idem de 314", metro.-
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E -02 - E 5. It:ren, idem de 1 114", metro.
EN-02 - E 6. Idem, idem de 1 12", metro.
EN-02 - E 7. Idem, Idem de 2", metro.
EN-02 - E 8. leem, idem de 2 114", metro:
02 - E 9. Miem, idem de 2 112", metro.
EN-02 - E 10. Eletrocluto rígido, pesado, esmaltado a quente,
"Kronprins" ou fabricação alemã eq li n alents.
vara de 3 metros de comprimento, 41. ama
luva de 1(2", vara.
1MN-02 -- E 11. Idem, idem de 314", vara.
ET'-4)2 - E 12. Idem, idem de 1", vara.
EN-02 - E 13. Idem, idem de 1 114", vara.
FN-02 - E 14. Idem, idem de 1 112", vara.EN-02 - E 15. Idem, idem de 2". vara.
EN-02 - E 16. Idem, idem de 2 1 1 4", vara.
EN-02 - E 17. Idem, idem de 2 112", vara.
EN-02 - E 35. Espelho de baquelite marron de 4' ir 2", Coca ptim
fusos, lisos, um.
11;M
an-02 - E 96. Mem, Iam para uma alavanca, um.
EN-02 - E 37. Idem, idem para duas alavancas, mu.,
EN-02 - E 311 Idem, idem para três alavancas, um.
E'-02 - E 39. Idem. idem para P. B., um.
EiN-02 - E 40. Espelho de baquelite marrou, de V x
refugos, lisos, um.
EN -02 - E 41. Idem, idem, combinarão 1 mais i, max.
EN-02 - E 42. Idem, idem, idem 1 meie 2, um.
WT-02 - E 43. Idem, idem, idem 1 mais 3, um.
EN-02 - E 44. Ideai, idem, idem 1 mais 4, um.
ET-02 - E 45. Idem, Idem, idem 2 mais t, um
EN-02 - E 46. 14MM, idem, idem 2 mais 3, um.
EN-02 - E 47. Idem, idem, idem 2 meie 4, um„
EN-02 - E 48. Idem, idem, idem 3 mais 3. um.
EN-02 - E 49. Idem, idem, idem 3 inala 4, um.
ZN-02 - E 50. Idem, idem, idem 4 inaie 4, um.
x 2", COM 114EIN-02 - E Si. Espelho de baquelite marron, de
refugos, para tomada simples, um.
EN-02 - E 71. letais de ferro galvanizado em cantoneira de
2" x 2" x 114". para dois pinos de 112". timo
EN-02 - E 72. Idem, idem. Idem, de 518", um.
EN-02 - E 73. Idem, idem, idem, para 3 pinos de 112". um.
PIN-02 - E 74. Idem, idem, idem, pare 3 pinos de 518". um:
E 76. Idem, idem, de 2 114" z 2 114" z 114", para pinos de 112", um.
1, rie fuzivel de chumbo de 5 décimos de empene
1271. -01 4quilo.
7N-04 - P It. Idem, idem de um ampere, quilo.
ri-01 - 7 3 Idem, idem de dois amperes. quilo.
FN-01 - 7 4. Idfm, idem de 3 amperes, quilo.
EN-01 - 7 5. Idem, Idem de 4 amperes, quilo.,
EN-81 - 7 é. Idem, Idem de 5 amperes quilo.
EN-01 - 7 7. Idem, idem de 5 amperes, qui o.
ENI-01 - 7 8. Idem, idem de 10 amperes. quilo.
E'-4H - 7 9. Idem, Idem de 16 ampere" quilo.
EX-01 - 7 10. idem, idem de 20 amperes, quilo.
II. Idem, dom de 26 amperes. qulo.
EN-01 EN-01 - 7 36. Fio sob chumbo. "Pirelli" ou equivalente eseen
condutor isolado a borracha e fita isolante.
para 220 volts n. 20 B & S. metro.
EN-64 - F 34. Idem, idem a. 18 B & 8, metro.
37 Idem, idem a. 16 B & 8, metro.
EN-01 ES-O! - r 38. Idem, idem e. 14 B &S. metro.
EN-Ol - F 43. Pio sob chumbo. "Pirelli" ou equivalente, com I
condutores isolados a borracha, para 220 volts,
de 2 x 20 B & S. metro.
EN-01 - P' 44. Idem, idem de 2 x 18 B & S. metro.
FN-01 - ir 45. Idem, idem de 2 z 16 B & 8. metro.
ES-01 - F 44. Idem, idem de 2 z 14 B & 8. metro.
F' 54. Fio sob chumbo. "Pirelli" ou equivalente, com
condutores isolados a boracha, para 220 volta,
de 3 x 20 B & 8, metrc.
EN-01 - r 52. Idem. Idem, idem de 3 x IS E & 3, metro,
ES-O! - F 53. Idem, idem, idem de 3 x 16 B & 8, Metro.
54. Idem, idem, idem de 3 x 14 B & S. metro.
Z N-01 ES- 02 - 2' I. Fita isolante de pano preto "Leader" ou "S.
em peça de 112 x 314", peça.
- F 2. Idem. com isolamento de borracha do Park em
peça de 112 8. x 314", peça.
EN-02 - r 6. Fusível de rolha, fixo, de 6 amperes, nat.
EX-02 - T 7. Idem, idem de 10 amperes, um.
EN-01 - F 8. Idem, idem de 12 amperes, um.'
FN-02 - 7 9 Idem, idem de 15 amperes. um .
EN-02 - F 10. Idem, klern de 30 amperes, um.
ES-O? - F 11 Idem, idem r'e 25 amperes. um .
EN-02 - F 12 Idem, Idem de 20 amperes, um .
EN-02
F 13. Fusível de rolha. rencrvavel de 6 ampere?, um.
FN-02 - F 18. Idem, idem de rs amperes, um.
EN-02
F 19. Idem, idem. de 30 amperes. um .
El•;-02 20. Idem, idem de cartucho fies, de 3 einP9r91,
EN.-02 - P Cl. Idem de 4 amperes, um.
ZN-02 22. Idem de 5 amperes, um.,

• -
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EN-02 - F 23. Idem de 6 amperes, um.,
EN-02 - P
N-02 - F 24. Idem de 10 amperes, uo
EN-02 P
EN-02 EN-02 - F 25. Idem de 15 amperes, um
2.6. Idem de 20 amperes, um,
E11-02 EN-02 - F 27. Idem de 26 amperes, um.
EN-02 - R
EN-02 - F 28. Idem de 30 amperes, um.
EN-02
P
EN-02 - F 29. Idem, de 35 amperes, um.
EN-02 - P
EN-02 - F 30. Idem de 36 a 60 amperes, 1101.
EN-02 - P
Ea-02 - F 31. Idem de-66 a 100 amperes, um.
Q
36. Grampos isolados n. 9, em caixa de Ok, 020, uma. EN-02
E1\-02 EN-02 - O 37. Idem n. 10, em caixa de 25 granis. uma.
L-02 - G 38. Idem n. 12, em caixa de 30 grms, uma.
EN-02 - Q
Ea-02 - G 39. Idem n. 14, em caixa de 35 gruis., uma..
EN-02 - G 40. Grampo (U), completo, em ferro galvanizado, diâ EN-02 - Q
EN-02 - Q
metro de 518", um.
EN-02 - I 1. Interruptor para imbutir, de baquelite, fabricação EN-02 - R
alemã, de 5 ampéres e 250 volts, com uma ala- EN-02 - R
EN-02 - R
vence, um.
EN-02 EN-02 - I 4. Idem, idem, com 3 alavancas, three-way, um.
EN-02 - I 5. Interruptor para imbutir de baquelite, fabricação EN-02 - R
americana, de 5 amperes e 250 volts, com uma EN-02 - R
EN-02 - E.
alavanca, um.
EN-02 - I 8. Idem, idem, idem, com uma alavanca three-way, EN-02 - R.
EN-02 - R
um.
R
EN-02 - I 9. Interruptor para imbutir, de porcelana, de fabrica- EN-02
alemã, de 5 ampéres e 250 volts, com uma ala- EN-02 - R
EN-02 - R
vanca, um.
EN-02 - I 10. Idem, idem, idem, com uma alavanca three-way, EN-02 - R
EN-02 - R
um.
8
EN-0? - I 11. Idem, idem, idem de 3 ampéres e 250 volts, com EN-02
EN-02 duas alavancas, um.
EN-02 - 8
EN-02 - I 12. Idem, idem, idem de 3 alavancas, um.
EN-02 - I 13. Interruptor para irnbutir, de porcelana, de fabricação americana, de 5 ampéres e 250 volts„ com
EN-02 - 8
uma alavanca, um.
EN-02 - 1 21. Interruptor rotativo, simples, de louça, de 5 am- EN-02 - 8
EN-02 péres e 250 volts, fabricação alemã, um.
EN-02 - 8
EN-02 - I 22. Idem, idem, fabricação americana, um.
EN-92 - I 23. Interruptor rotativo, simples de baquelite de 5 am- EN-02 péres e 250 volts, fabricação alemã, um.
EN-02 - I 25. Interrutor rotativo, de 2 secções, de louça, de 5 am . EN-02 -8
EN-02
péres e 250 volts, fabricação alemã, um.
EN-02 - I 48. Isolador marron, tipo Ligth, B. T., para pino de EN-02 EN-02
T
1/2", um.
EN-02 - I 49. Idem, idem. para pino de 5/8", um..
T
EN-02 - I 50. Idem, idem com pino reto de 1/2", galvanizado. EN-02
chumbado, um.
BR-02 - 1'
EN-0? - I 51. Idem, idem de 5/8", galvanizado chumbado, um.
EN-02 - I 52. Idem, idem, com pino curvo de 1/2", galvanizado •
EN-02 T
chumbado, um.
EN-02 - I 53. Idem,'Idern. idem, de 5/ g ", um.
EN-02 - T
EN-0.2 - I 54. Isolador branco. para nino de 3/8", um.
EN-02
T
EN-02 - I 55. Idem, idem de 1/2" um.
EN-0? - I 56. Idem. idem. com pino reto de 3/8", galvaniaado,
EN-02 - T
chumbado. um .
EN-02 - T
EN-02 - I 57. Idem, idem. idem de 1/2", um.
EN-02 - I 58. Idem com pino curvo de 3/8", galvani zado, chum- EN-02 - T
E N-02 - T
bado, um.
EN-0? - I 59. Idem, idem de 1/2". um.
EN-02 - L 1. Lâmpada de bulbo esférico fosca internamente, EN-02 - T
marca "Osram, Edson, Tungesram ou 1-hilips" EN-02 T
de 15 watts e 120 volts, uma.
EN-02 - T
EN-02 - T
EN-02 - L 2. Idem, idem, idem, de 25 watts e 120 volts, uma.
EN-02 - L 3. Idem. idem, idm a de 40 watts e 120 volts, uma. EN-02 - T
EN-02 - T
EN-02 - L 4. Idem, idem, idem de 70 watts e 120 volts, uma.
F.N-02 - L 5. Idem, diem, idem de 75 watts e 120 volts, uma.
E a--02 - L 6. Idem, idem, idem, de 100 watts e 120 volts, uma.
L 7. Idem. idem, idem. clara, marcas "Osram, Edson, Ferramentas,
EN-0?
Tungesram ou Philips", de 150 watts e 120 volts,
uma,
EN-02 - L 8. Idem, idem, idem de 200 watts e 120 volts, uma." EN-05 - A
EN-0? - L 9. idem, idem, idem de 300 watts e 120 volts, uma. EN-05 - A
E IVA? - L 10. idem idem, idem de 500 watts e 120 volts. uma. EN-05 - A
EN-02 - L 13. Lâmpada de bulbo esférico, fosca, internamente, EN-05 - A
marcas "Osram, Edson, Tungesram, ou Phi- EN-05 - A
, EN-05 - A
lipps", de 15 watts e 130 volts, uma.
EN-05
A
EN-02 - L 14. Idem, idem, idem de 25 watts e 130 volts, uma.
EN-05 - A
EN-02 - L 15. Idem, idem, idem de 40 watts e 130 volts, uma.
L 18. Idem, idem, idem de 80 watts o 130 volts, uma.
EN-05 - A
EN-02
EN-05 - A
L 17. Idem, idem, idme de 75 watts, e 130 volts, uma.
EN-02
EN-05 - A
EN-02 - L 18. Idem, idem, idem de 100 watts e 130 volts, uma.
EN-02 - L 19. Lâmpada de bulbo esférico, clara, marca Geram,
Edson, Tungesram ou Phitipps, de 160 watts e EN-05 - A
130 volts, uma. EN-05 - A
EN-02 - L 20. Idem, idem, idem de 200 watts e 130 volts, uma. EN-05 - A
EN-02 - L 21. idem, idem, idem. de 300 watts e 130 volts, uma. EM-06 - A
EN-02 - L 22. Idem, idem, idem, de 500 watts e 130 volts. uma. EM-06 - A
EM-06 - A
EN-02 - M 1. Massa para soldar em lata 2 onças, lata.
EN-02 - P 20. Parafuso niquelado para reseta de 1" x 7, em groaa EM-06 - A
EM-06 - A
de 144 parafusos, grosa.
EN-02 - P 21. Parafuso niquelado para cleats de 2" a 7", em gro- EM-06 - A
sa de 1'44 parafusos, grosa.
A
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22. Idem para roseta de 1" x 8", grosa.
23. Idem para cleats de 2" x 8", grosa.
24. Parafuso de latão, cabeça boleada de '1" X 1/8,
grosa.
48. Pera de baquelite, para campainha, tamanho grana
de, unia.
49. Idem, idem, tamanho médio, uma.
50. Idem, idem, tamanho pequeno, uma.
51. Pera de madeira, para campainha, uma.
7. Quadro de madeira de lei, envernizada, execução
reforçada, satisfazendo as exigènoiaa do S. El.
Ex, tendo 20 a 30 cms., um.
8. Idem, idem, tendo 40 x 50 cms., uni.
9. Idem, ideia, tendo 60 a 65 orna., um.
10. Idem, idem, tendo 70 x 85 cms., um.
1. Receptáculo de baqueta°, comum, um
2. Idem, idem, alto, um.
3. Receptáculo de baquetae com chave, um.
4. Idem de base de porcelana, comum, um.
5. Idem de metal, alto, sem chave, um.
6. Idem, curvo, sem chave, um.
7. Idem, reto sem chave, um.
8. Idem, de porcelana, tipo pesado, um.
9. Redução Edison para mignon, uma.
10. Idem goliath, uma.
19. Roldana de porcelana de 13" a 18", uma
21. Idem para cleats, de porcelana, uma.
22. Idem de baquelite„ uma.
22. Idem de baquelite, uma.
12, Solda em fio com preparo de 1/8", quilo.
13. Idem em fio sem preparo de 1/8", quilo.
14. Suporte especial para tempo, com tampo resistente de alumínio fundido, rosca comum e ara..
nha de 2 1/4", um.
15. Idem, idem, tipo Goliath e aranha de 3 1/4", um.
18. Idem para tempo, sem chave, fabricação alemã, um.
17. Idem para tempo,. com chave, fabricação alemã, um.
18. Idem para tempo, sem chave, fabricação alemã, um.
19. Idem para tempo, com chave, fabricação amei-ice,
na, um.
20. Idem com corrente, um.
21. Idem de baque/ite, sem chave, um
22. Idem de baquelite com chave, um.
36. Tomada externa de baquelite, monofásica, de 6
amperes e 240 volts, fabricação americana, uma.
38. .Idem externa de porcelana, monofásica, de 6 amperes e 250 volts, fabricação americana, uma.
42. Tomada externa de porcelana, monofásica de 10
amperes e 250 volts, fabricação americana, uma.
58._Tomada externa, de rolha e pino, fabricação americana, uma.
59. Idem, idem, fabricação alemã, uma.
60. Transformador de campanha, de baquelite, 120/35
e 8 volts, um.
61. Idem, idem, de 120/8, 12 e 120 volts, um.
62. Idem, idem de ferro de 120/3, 5 e 8 volts, um.
63. Idem, idem de 120/8, 12 e 120 volts, um.
64. Tubinho de passagem, de porcelana de 3/5" x1".
um.
65. Idem de 3/8" a 1/2", um.
66. Idem de passagem de porcelana, de 1/2" a 1", um.
67. Idem de 1/2" ar 2", um.
88. Idem de 1/2" a 3", um.
69. Idem de 1/2" a 4", um.
70. Idem de 1/2" a 5", um.
TERCEIRO
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1. Alicate "Universal de 6". um.
2. Idem, idem de 8", um.
3. Idem, idem de 10", um.
4. Idem com cabo isolado de 8", um.
5. Idem, idem de 10", um.
7. Alavanca de aço de trn,00 a 0m,019, ttnag„
8. Idem, idem de lm,00 x 0111,0254, uma.
9. Idem, idem de 1m,50 a 0m,019, uma.
10. Idem, idem de Im,50 a 1", uma.
11. Idem, idem de 1m,50 a 1 1/4", uma.
13. Arco de pda com catraca Stanley n. Dg, de ii"‘'
um.
14. Idem, idem de 8", um.
15. Idem, idem de 10", um.
16. Idem, idem de 12", um.
1. Arame galvanizado, liso, pare. Garoa,
A1, quilo.
2. Idem, idem n. 8, quilo.
3. Idem, idem n. 8, quilo.
4. Idem, idem n. 10, quilo,
5. Idem, idem n. 12, quilo.
6. Idem, idem n. 14, quilo.
7. Idem, idem a. 143, quilo.
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RM-02 — A 1. Alfenge de 22", com cabo, um.
RM-02 — A 2. Idem de 24", com cabo, um.
RM-05 — A 1. Arsênico industrial, quilo.
— A 2. Aço em barra, perfil quadrado, de 1" prefa talhadeiras, quilo.
VT-08 — A 3. Aço m barra, perfil redondo, de 1/2", para ponteiro, quilo.
IG-10 — A 1. Arco de púa de aço, singela de 0m,38, nm.
IG-10 — A 3. Arranca pregos de 0m,40, um.
/0-10 — A 4. Alicate de cabo isolado de 6", um.
10-13 — A 1. Alcool de 360 para lamparina, litro.
10-31 — A 2. Algodão em rama, quilo.
16-31 — A 3. Ancinho de forro, um.
EN-05 — B 1. Broca cénica, americana ou Inglesa 49 Jare Uma.
EN-05 — B 2. Idem, idem de 1/8", uma.
N-05 — B 4. Idem, idem de 1/4", uma.
EN-05 — B 5. Idem, idem de 3/8", uma.
EN-05 — B 6. Idem, idem de 7/18", uma,
}IN-05 — B 7. Idem, idem de 1/2" uma.
EN-05 — B 8. Idem, idem de 9/18", uma.
EN-05 — B 9. Idem, idem de 5/8", uma.
EN-05 — B 10. Idem, idem de 11/16", ume
N-05 — B 11. Idem, idem de 3/4", uma.
EN-O5 — B 12. Idem, idem de 13/16", uma,
EN-05 — B 13. Idem, idem de 7/8", uma.
EN-05 —13 14. Idem, idem de 15/16", uma.
EN-05 — B 15. Idem, idem de 1", uma.
N-05 — 13 30. Broca- cilíndrica, americana AM
ral de 1/16", uma.
EN-05 — B 31. Idem, idem de 1/8", uma.
EN-05 — B 32. Idem, idem de 1/4", uma.
EN-05 — B 34. Idem, idem de 3/8", rima.
EN-05 — B 35. Idem, idem de 7/16", uma.
1N-O5 — B 38. Idem, idem de 1/2", uma.
EN-05 — B 37. Idem, idem de 9/16", uma.
EN-05 — B 38. Idem, 13em de 5/8", uma.
EN-05 — B 39. Idem, idem de 11/16", uma.
EN-05 — B 40. Idem, idem de 3/4", urna.
EN-05 — B 41. Idem, idem de 13/16", uma.
EN-05 — B 42. Idem, idem de 7/8", uma.
EN-05 — B 43. Idem, idem de 15/16", uma.
EN-05 B 44. Idem, idem de 1", uma.
IN-05 — B 45. Broca para catraca, americana'
de põe) de 1/16", uma.
EN-05 — B 46. Idem, idem, de 1/8", uma.
1N-o5 — B 47. idem, idem, de 1/4", uma
EN-05 — B 48. Idem, idem, de 3/8", uma.
EN-05 — B 49. Idem, idem, de 7/ I6", =a.
,EN-05 — B 50. Idem, idem, de 112" uma.
EN-05 — B 51. Idem, idem, de 9/16, uma.,
EN-05 — B 52. Idem, Idem, de 5/8", uma.
EN-05 — B 53. Idem, idem, de 11/16", umas
LN-05 — B 54. Idem, idem, de 3/4", urna.
EN-OS — B 55. Idem, idem. de 13/16", uma.
B 50. Idem, idem, de 7/8", uma.
EN-05
EN-05 — B 57. Idem, idem, de 16/16, uma.
EN-05 — B 58. Idem, idem, de 1", uma.
IG-06 — B 6. Bigorna de 48 quilos, uma.
B 1. Balde de zinco, reforçado, uM..
I6-31
I6-31 — Et 2. Bomba para finar, uma.
EN-05 — C i. Chave de fenda, de 6", uma.
EN-05 — C 2. Idem, idem, de 8" urna.
, uma.
EN-05 — C 3. Idem, idem, de 10"
C 4. Idem, idem, de 12", urna.
EN-05
EN-05 — C 5. Idem, idem, de 14", urna.
EN-05 — C 8. Idem, idem, com catraca, de 8", =XL
EN-05 — C 7. Idem, idem, idem, de 10", uma.
EN-05 — C 8. Idem, Idem, idem, de 12", uma.
EN-05 — C 9. Idem, Idem, idem, de 14" uma,
EN-05 — C 10. Idem, Idem, ingleza de 13", uma,
EN-05 — C ti. Idem, Idem, de 10", uma.
EN-05 — C 12. Idem, idem, de ir, uma.
EN-05 — C 13. Idexn, idem, de 14", uma.
EN-05 — C 14. Idem de duas bocas, de 6" ,uznao
EN-05 — C 15. Idem, idem, de 8", uma.
EN-05 --- C 18. Idem, idem, de 10", uma.
10-05 — C 17. Idem, Idem, de 12", uma.
EN-05 — C 18. Idem, idem, de 14", uma.
EN-05 — C 24. Chave ingleza, bico da P a P1181da de irs ~ir
EN-05 — C 25. Idem, idem, de 8", uma.
EN-05 --- C 26. Idem, idem, de 10", uma.
EN-05 — C 27. Idem, idem, de 12", uma.
EN-05 — C 28. Idem, idem, de 14", uma.
EN-05 — C 29. Colher de pedreiro de 41",
EN-05 — C 30. Idem, idem, de 8", uma.
EN-05 — C 31. Idem, idem, de 10', uma.
EN-05 — C 32. Idem, idem, de 12", uma.
EN-05 — C 33. Idem, idem, de 14", uma.
EN-05 — C 34. Compasso de aço de 2 pontas de 12", uma.
EN-05 -- C 35. Chave de cachimbo, n. 1 (jo go de 6), unia.
EN-OS -- C 36. Cavadeira americana, com cabo, uma.
EN-05 — C 37. Chibanca de pá e bico, de 6 libras,
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EN-05 — C 38. Idem ingleza ou americana, uma.
EN-05 — C 44. Cassineta para tarracha, americana pU knítieta, de
1/8", uma.
EN-05 — C 45. Id0m, idem, de 3/16", uma.
LN-05 — C 46. Idau, idem, de 1/1", urna.
RN-45 — C 47. Idem, idem, de 5/16", uma,
EN-05 — C 48. Idem, idem, de 3/8", uma.
EN-05 — C 49. Idem, idem, de 7/16", uma.
EN-05 — C 50. Idem, idem, de 1/2", uma.
EN-05 — C 51. Idem, idem, de 9/18", uma,
EN-05 — C 52. Idem, idem, de 5/8", uma.
EN-05 — C 53. Idem, idem, de 3/4", uma.
EN-05 — C 54. Idem, idem, de 7/8", uma.
EN-05 — C 55. Idem, idem, de 1", uma.
EN-05 -- C 56. Idem, idem, de 1 1/8", uma,
EN-05 — C 57. Idem, idem, de 1 1/4", uma.
EN-05 — C 58. Idem, idem, de i 3/8", uma.
ZN-05 — C 59. Cossineta para terrenha, amerima ou inglêsa, de
1/2", urna.
EN-05 — O 80, Idem, idem, de 1 5/8", uma.
EN-05 — C 61. Idem, idem, de 1 3/4", uma,
EN-05 — C 32. Idem, idem, de 1 7/8", uma,
EN-05 — C 63. Idem, idem, de 2", uma.
EN-08 — C 1. Cano de chumbo, para água; de várias dimens5m,
quilo.
EN-08 -- C 3. Cano de chumbo, para água, II. %rareia, de v4rias dimensões, quilo.
EN-08 — C 5. Cano de ferro galvanizado 4e 3/3", quilo.
EN-08 — C 6. Idem, de 1/2", quilo.
EN-08 — C 7. Idem, de 3/4", quilo.
EN-08 — C 1. Idem, de 1", quilo.
EN-08 C 9. Idem, de 1/4", quilo.
4
EN-08 — G 10. Idem, de1 1/2", quilo.
EN-08 — C ii. Idem, de 2", quilo.
Idem, de 2 1/4", quilo.
EN-08 — C
EN-08 — C 13. Idem, idem, de 2 1/2", IRMO.
EN-08 — C 14. Idem, de 3", quilo.
EN-08 — C 15. Idem, idem, de 3 112", quite.
EN-08 — C 16. Idem, de 4", quilo.
EN-08 — C 33. Curvas de ferro galvanizado de 3/8", quilo.
EN-08 — C 34. Idem de 1/2", quilo.
EN-08 — C 35. Idem, de 3/4", quilo.
EN-08 — C 36. Idem, de 1", quilo.
EN-08 — C 37. Idem, de 1 1/4", quilo.
EN-08 — C 38. Idem, de 1 1/2", quilo.
EN-08 — G 39. Idem, de 2". quilo.
EN-08 — C 40. Idem, de 2 1/4", quilo.
41. Idem, de 2 1/2% quilo.
EN -08 —
EN-08 — C 42. Idem, de 3", quilo.
EN-08 — C 43. Idem, de 3 1/2", quilo.
EN-08 — C 44. Idem, de 4", quilo.
NT-08 — C 4. Cravos nacionais C. H.-5, milheiro.
NT-08 — C 5. Cravos nacionais C. H. -6, milheiro.
:VT-08 — C 6. Cravos nacionais C. H. -7, milheiro.
(Mustad), C. H.-5,
VT-08 —
7. Cravos
NT-08 — G 8. Cravos suecos (Mustad), C. H.6, milheiro.
NT-08 — C 9. Cravos suecos (Mustad), C. H.-7, milheiro.
1G-10 — C 18. Compasso direito de aço, para Carp inteiro, de rs
uni.
1G-10 — C 19. Idem, idem, de 6", um.
IG-10 — C 20. Idem, idem, de 7", um.
IG-10 — C 21. Idem, idem, de 8", um.
1G-10 — G 22. Idem, idem, de 9" um.
23. Idem, idem, de le", um.
1G-10 —
•
24. Idem, idem, de 11", um.
10-10 —
IG-07 — C 2. Cera virgem, quilo.
1G-31 — C 1. Camurça de 1' qualidade, tamanho variável Me.
tro quadrado.
IG-31 .-- G 2. Capacho de fibra, um.
IG-31 — C 3. Capacho de ferro articulado, um.
IG-31 — C 4. Carrinho de ferro reforçado, um.
I0-31 — G 5. Céra para assoalho, em lata de quilo, lata.
XG-10 D I. Diamante Senatb, encrustado em revestimento bit"
tático, com cabo de madeira, som 0m,48
comprimento, um.
10-31 — D 1. Depósito de zinco reforçado, para lixo, usa
IG-31 — D Z. Desinfetantes, líquidos, em lata, litro
IG-32 — D 3. Desinfetantes, sólidos, quilo.
EN-05 — E 1. Enxada nacional, de 2 1/2 1, uma.
EN-05 — E 2. Idem, idem, de 3 3, uma.
. EN-05 — E 3. Idem "Jacaré" de 2 1/2 3, uma.
EN-05 — E 4. Idem, idem, de 3 3, Uma.
EN-OS — E 5. Enxadão nacional de 3 t, umEN-OS — E 6. Idem de 3 1/2 3, um.
EN-OS E 7. Idem "Jacaré" de 3 3, um.
EN-05 — E 8. Idem de 3 1/2", um.
EN-OS — E 9. Esticador de arame farpado, um.
EN-05 — E 14. Enxó "Greaves", de 4", um.
EN-05 — E 15. Idem, idem, de 8", um.
tEN-05 — E 16. Idem, idem, de 9", um.
EN-05 — E 17. Idem, idem, de 10" um.
EN.05 — E 18. Idem, de Ribeira "Wreaves", odYn sebo,
EN-06 — E 19. Esquadro de ferro "Stanley", de 4", um.
EN-OS — E 20. Idem, idem, de 6", um.
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EN-05 — E 21. Idem, idem. de 8", um.
IN-05 — E 22. Idem, idem, de 10", um.
EN-05 — E 23. Idem, idem, de 12", um.
EN-05 — E 24. Idem de madeira e ierro, ~ma d 200 Jam.,
um.
EN-05 — E 25. Idem, idem, (- 250 mm., um.
EN-05 — E 26. Idem, idem . de 300 mm., um.
EN-05 — E 27. Idem de drecisão, de 250 x 160 mm., um.
EN-05 — E 28. Idem, idem, de 500 x 250 mm., um.
1. Enxofre em pedra, quilo.
h.11-05 — E
I0-01 — E 2. Esmeril carborundum em pedra de 0111,006 x 0m,
04 x Om.22, uma.
16-10 — E 4. Escala métrica de madeira com junção metálica
de um metro, uma.
I6-t0 — E 5. Idem, idem de dois metros, uma
I0-31 — E 2. Enxugador de borracha, um.
10-31 — E 3. Escova de aço, unia.
16-31 — E 4. Ec-cova de cabelo, uma.
16-31 — E 5. Escova de piassava, uma
— E 6. Escova de reis, uma.
19-31 — E 7. Escova para unhas, uma.
10-31 — E 8. Escova para enceradeira, uma.
10-31 — E 9. Ecoa para lavar roda de entorno'," uma.
10-31 — E 10. Escmão de cabelo para encarar, um,
1G-31 — E 11. Escovão de piassava, um.
—E 12. Esfregão de Piassau,
I6-31 — E 13. Espanador de cabelo, um,
16-31 — E 14. Espanador de fibra,- um.
16-31 — E 15. Espanador de penas, um.
10-31 — E 16. Etz ponja de aço, dúzia.
I6-31 — E 17. Estopa (branca ou de cor), ~Ni.
,
•
1G-31 — E 18. Estopa mesclada, quilo.
ZN-05 — F 1. Ferro para soldar de 250 gramai, ma. -EN--05—F 2. Idem, de 500 gramas, um.
jR441,44., de
1.5-05 — F 3. Formão de folha plana, "Staaley
1/8", um.
EN-05 — F 4. Idem, idem, de 1/4", um.,
1.5-05 — E 5. Idem, idem, de 3/8", um,
ZN-05 — F 6. Idem, idem, de 1/2", um.
F.N-05 — F 7. Idem, idem, de 5/8", urn..'
ZN-05 — F 8. Idem, idem, de 3/4", um.
EN-05 — F 9. Idem, idem, de 7/8", um.
15-05 — F 10. Idem, idem, de 1", um.
F 11. Idem, idem, de 1 1/4", uai.
EN-05
F 12. Idem, idem, de 1 1/2, um..
EN-05
--91N-05 — F 13. Idem, idem, de 1 3/4", um..
I.N-05 — F 14. Idem, idem, de 2", um.
Z1'-05 — F 15. Idem, goivo com cabo de 1", unia
1.5-05 — F 16. Idem, idem, de 1 1/2", um.
1N-05 — F 17. Idem, idem, de 2", um.
IN-05 — F 18. Foice nacional n. 4, uma,
F 19. Idem de 8, uma.
EN-05
N-05 — F 20. Idem n. 10, uma.
EN-05 — F 21. Facão de mato, "Collins". com bainha. de Lr Ord.
EN-05 — F 22. Idem, idem, idem, de 14", um..
SN-05 — F 23. Idem, idem, idem, de 16", um.
1,1N-05 — F 24. Idem, idem, idem, de 18", um.
F 25. Idem, idem, idem, de 20", um.
ZN-05
EN-05 — F 26. Idem, idem, "Solinger", Coln bainhe go ir, um.
F 27. Idem, idem, de 14" um.
EN-05
EN-05 — F 28. Idem, idem, de 16". um.
EN-05 — F 29. Idem, idem, de 18". um.
LN-05 — F 30. Idem, idem, de 20", um.
EN-05 — F 31. Facão de mato "Jacaré", com bainba de 12", apl.
EN-05 — F 32. Idem. idem, de 14", um.
EN-05 — F 33. Idem, idem, de 16", um.
x5-05 — F 34. Idem, Idem, de 18", um.
EN-05 — F 35. Idem. idem, de 20", um.
EN-08 — F 1. Fia age de ferro galvanizado de 3/8", uM4
EN - 08 — F 2. Idem, de 1/2", um.
EN 08 — F 3. Idem de 3/4", um.
— F 4. Idem, idem de 1". um.
%-r EN-08 — F 29. Idem de metal para junta de cano de 3/8", um.
EN-08 — F 30. Idem de 1/2", um.
31. Idem de 3/4", um.
EN-08 —
VI-08 — e 32. Idem, de 1", um.
1. Eornicida "Bataillard", litro.AM-05 — F
)1M-05 — F 2. Formicida em pó, quilo.
11M-05 — F 3. Formicida líquida, litro.
VT-08 — F 1. Ferro em barra de 5/16" x 1'
VT-08 — F 2. Idem de 3/8" x I", anilo.
VT-08 — F 3. Idem de 7116" x I 118", quilo.
TT-08 — F 4. Ferro frisado (velho), para ferrlduras, quilo.
1G-06 — F 25. Faca meia lua "Singer" para seleiro e corrieiro,
de 8", uma.
16-06 — F 26. Idem "Cosmos" para seleiro-corrieirn de 8", uma.
IG-06 — F 27. Idem, "Blanchard" para seleiro-corrieiro de 8%
urna.
10-06 — F 28. Idem, idem, idem, de 9", uma.
F 29. Faca de volta "Blanchard" ou marca similar para
I0-06
seleiro-corrielro, tipo Standard, lima;
I01-06 — F 30. Faca d9 volta "Ce z mos" para beleiro-norrielro,
tipo Standarc/, uma.
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13-06 — F 31. Faca de volta "SoliDger", para seliz .o-c.--)rrieir t).

ti-

IG-U6 — 7 54. Frisador ue couro cie 0m,02 x Ona,03 x Oni,20 para
4 larguras de iriso, um.
1G-10 — F 1. Faca de aço para hetimiiir de 1", uma
1G-10 — F 2. Idem, idem, de 1 1/2, uma.
1G-10 — F
. idem, idem, de 1 3/4", unia.
lu-iu —
4. Idem, icem, de 2", unia;
10-10 —
5. buem, idem, de 2 1/2", urna,
— k' 6. Idem, idem, cia 2 3/4", uma.
10-10 —
7. Idem, ideai, de 3", uma.
—
1. Faca para sapateiro cie 12", urna.
10-12 —
3. Finge-ponto com cabo de matniira com roseta de
Orn,016 de diâmetro por - Ond,005 de largura,
1.1111.

10-31 —F • 1. Ferro para limpar cascos do animais, um.
1.\-05 — O I. Garlopa de madeira de 0111.50, uma.
EN-05 — O 2. Ideia, idem ue bm,60, uma.
ES-OS — G 3. Guilherme de madeira, com jogo de 12 ferroa,
um.
ES-OS — O 4. Goivete "Stanley" n. 45, com 23 ferros, uma.
ES-OS — G 5. Idem, idem a. 46, com 12 ferros, urna.
L.N-05 — O 6. Idem, idem n. 50, com 17 ferros, uma
EN-05 — O 7. Idem, idem n. 54, unia.
EN-U5 — O 8. Grosa para ferro de 12", urna.
Rà1-06 — G 1. Grampos para cerca, quilo.
N1-08 — O 1. Graxa do Rio Grande, pm bexiga, quilo.
V'1-O8 — G 2. Idem, idem, em lata de 18 quilos, lata.
10-10 — O 1. Goiva • para torneiro de 114", uma.
10-10 — G 2. Idem, idem de 3/8", uma.
10-11.1 — O 3. Idem, idem de 3/4", uma.
10-10 — O 5. Grampo reforçado para carpinteiro com ParaltI60
de 4", uni.
I0-10 — O 4. Idem, idem de 5", um.
10-10-43 7. Idem, idem, de 6"
10-10 — O 8. Idem, ruem de 7', um.
10-10 — O 9. Idem, idem de 8", um.
10-10 — O 10. Idem, idem de 9"
1G-I0 — G Il. Idem, idem de 10", um.
16-10 — O 13. Idem, idem de 12", um.
16-10 — O 15. Idem, idem de 14", um.
16-10 — O 17. Idem, idem de 16", um.
10-31 — I 1. Inseticida em liquido, litro,
10-31 — I 2. Inseticida em pó, quilo.
15-08 — J 1. Junção de ferro galvanizado de )/r, uma.,
EN-08 — J 2. Idem, idem de 1/2", uma.
ES-08 — J 3. Idem de 3/4", uma.
EN-08 — J 4. Idem, de 1", uma.
EN-08 — .1 5. Idem de 1/4", uma.
EN-08 — J 6. Idem de I 1/2", uma.
EN-08 — .1 7. Idem de 2", uma.
15-08 — J 8. Idem de 2 1/4", umas
Eó-08 — J 9. Idem de 2 1/2", uma.
EN-08 — J 10. Idem de 3", uma.
E5-08 — J 111. Idem de 3 1/2", uma.
15-08
1 12. Idem de 4", uma.
EN-08 — J 29. Joelho de ferro galvanizado 08 3/8", 1124ffl.
15-08 — J 30. Idem de 1/2", um.
15-08 — J 31. Idem de 3/4", um.
15-08 — J 32. Idem de 1", um.
EN-08 — J 33. Idem de 1/4", um.
EN-08
J 34. Idem de 1 1/2", uni.,
ES-OS — J 35. Idem de 2", um.
15-08 — J 36. Idem de 2 1/4", um„
E5-08 — J 37. Idem de 2 1/2", um.
ES-OS
.1 38. Idem de 3", um.
ES-OS — X 39. Idem de 3 1/2", um.
EN-08
J 40. Idem de 4", um.
ES-OS — L 1. Lamina de cerra de 12",
15-05 — C 2. Idem, idem, "Vitor", dúzia.
15-05 — L 3. Idem, idem, "Grifin", dúzia
L 4. Idem, idem de 14", dúzia.
1.5-05
15-05 — L 5. Idem, idem Vitor, dúzia.
15-05 — L 6. Idem, idem Grifin, dúzia.
ES-OS
L 7. Lima triangular de 5", uma.
ES-OS — L 8. Idem, ideni, de 6", uma.
ES-OS — 1. 9. Idem, idem de 7", uma.
L 10. Idem, idem de 8", urna.
ES-OS
L 11. Idem, paralela, bastarda ou murça de 9", uma.
E5-05
L 12. Idem, idem, idem, de 10", uma.
15-05
15-05
L 13. Idem, idem, idem, de 11", uma.
15-05 — L 14. Idem, idem, idem, de 12", uma.
L 15. Idem, meia cana, bastarda ou murça, de 9", uma.
15-05
L 16. Idem, idem, idem, de 10", uma.
E5-05
L 17. Idem, idem, de II", uma.
E.5-05
15-05 — L 18. Idem. idem, idem, de 12", uma.
L 19. Limatão quadrado, bastardo ou murço, de ire
15-05
um.
15-05 L 20. Idem, idem, idem, de 10", um.
15-05 — L 21. Idem. idem, idem, de II", um.
15-05 — L 22. Idem, idem, idem, de 12", um.
ENT-05 — L 23. Idem, idem, idem, de 11", um.
L 24. Idem redondo, bastardo ou muno (It . 8".
15-05

-
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£N-05 - L 25. Idem, idem, de 10", um.
.N-O5 - L 26. idem, idem, de 11, um.
EN-05 - L 27. Idem, ideia, idem, de 12", um
EN-05 - L 28. Idem, idem, idem, de 14", um.
EN-05 - L 29. Lima chato, bastarda ou murça, de 8, uma.
EN-05 - L 30. Idem, idem, idem, de 10", urna.
EN-05 - L 31. Idem, idem, idem, de II", uma.
EN-05 - L 32. Idem, idem, idem, de 12", urna. EN-05 - L 33. Idem, idem, idem, de 14", uma.EN-05 - L 34. Lima frita, de 6", uma.
EN-05 - L 35. Idem de 7", uma. •
I-05 - L 36. Idem, de 8". urna.
ENo-05 - L 37. Idem, de 10", uma.
EN-08 - L 33. Luvas de ferro galvanizam), d.., remição de 3/4 x
1/2", uma..
.E.N-08 - L 39. Idem de 3/4" x 6/8", uma.
EN-08 - L 40. Idem de 3/4 x 1", uma.
EN-08 - L 41. Idem .de 1/2" x 3 / 8 ", uma.
EN-08 - L 42. Luva de ferro galvanizado, de reducão de 1/2" • x
x 5/8", lima.
EN-08
L 43. Idem de 1/2" x 1', uma.
E-08 - L 44. filem de 1" x 3/8", uma.
EN-08.- L 45. Idem de 1" x 3/4", urna.
E.,-08 - L 46. Idem de 1" x 5'8", urna.
EN-08 - L 47. Idem de 1 1/2" x 3/4", lima
EN-08 - L 48. Idem de 1" x 5/8", uma.
- L 49. Idem de 1 1/2" x ?/1", urna.
E. -08 - L 50. Idem de 1 1/2" x 3'8". unia.
EN-08 - L 51. ldi . h de 1 1/2" x 1/2", uma,
- L 52. toem de 1 1/2" x 1", uma.
li, N-08 - L 53. Idem de 2" x 3 / 4", unia.
EN-08 - L 54. Idem de 2" x • unia.
EN-os - L 55. Idrne de 2 1/2" x 3/4", unia.
E:,-03 - L 56. Idetri de 2 1/4" x 3/4", urna.
16-10 - L I. Lima-faca mursa de 4", uma.
16-10 - L
2. Idem de 5". unia.
I. Lamparina ineLaiica de álcool para sapateiro, 1.11113.
- L
1. L í mlit'os para Iiirpar metais, litro.
1C4.-31 - L
2. lixa para madeira, folha.
16-31 - L
16-31 - L 3. Lixa para ferro, folha.
EN-OS - M 21. :ilarrão ue cinco quilos, um.
EN-05 - M 22. Marrâo de seis quilos, um.
16-10 - M 5. Marreta de aço de 1 quilo, uma.
16-10 M 6. Idem de 2 quilos, urna.
16-10 - M 7. Idemde 3 quilos, urna.
16-10 - M 8. Idem de -4 quilos. uma.

Nieinliró de 1038 25373.

ES-OS - N 3. Idem, de 3/4", um.

£1'n 08 - N 4. Idem, de I", um.
Ei'X-08 - N 5. idem, de 1/4", um.
EN-08 - N 6. Idem, de 1 1/2". um.
ES 08 - N 7. Idem, de 2", um.
EN-08 - N 8. Idem, de 2 1/4", um.
EN-08 - N 9. Idem, de 2 1/2". um,
EN-08 - N 10. Idem, de 3", uni.
EN-08 - N II. Idem, de 1/2", um.
EN-08 -.N 12. Idem, de 4", um.
10-04 - O 1. óleo fino para máquina de embais, galão.
EN-05 - P I. Picareta de aço, do pá o bico, nacional, cora 011b0,
de 16 C, uma.
EN-05
P 2. Idem, idem, americana ou inglesa, uma.
EN-OS - P 4. Idem, idem, nacional de 6 1/2 C, uma.
ES-05 - P 16. Idem, idem, de bico, nacional, com cabo n. 4, uma.
EN-C35 - P 11. Idem, idem,- americana ou inglesa, uma.
EN-OS - F 13. Idem, idem, nacional, com caba n.• 6, uma.
EN-05 - P 14. Idem, ide:n, onerienna ou inglesa. uma.
FN-05 - P 16: Idem. idurn, de bi,oe nacional, cera
cabo a. 4, una.
EN-Or. - P 17. Idem, idem, idem, americana ou Inglesa, 11114.
ES-05 - P 19. dein, idem. nacional n. 6, uma.
EN-05
P 20. Idem. iderii, americana ou inglesa, uma.
ES-95 - P 23. Pé d p e!Jorii, de aço, de 0m,50 um.
EN-OS - P 24. Prumo dø metal, de 500 grs., cum 110, um.
ES-05 - 1 , 25. Pinina
madnira, com lamina, de 2", uma
- P 26. !dem. buem, com lamina, de 2 1/2", uma.
EN-05 - P 27. Punerio pipo de 12, um.
10-07 - P
1. Para r inetal branco com fenda, de 3/4 x

quilo,

16-07 -

P 2. Iden,.

metal amarelo

com lenda, de

3/4 x

10-67 - P 8. Pru.., comum de 12 x 12 mm.,
16-10 - P
I. Pariu-ia de unr-e paru cuia, de um litro, uras..
I6-10 - I' 8. Plain2 com repd de madeira, de 1 3/4", com ferro
10-10

P

?1((-4::111:
10-11
10-li
1 0-r1 - P
10-11
1 0 -11 1'
p
10-12
10-12 -

9.

uni:!.
Plaina
irr,
,
Preen .le

cop.)

de madeira, com ferro, de I 1/2"

2.
x 18. g
3.
x 21, qit:10.
4. Idem,
76 x
5. Idem. (-1(• 18 x ;:o. quilo.
6. Idem. r i, V:
.7. 11: , m, dp 20 x 47, quilo,
8.
1' 21 x 12. tpatio.

1. 1 3,, rl y a r n Nillea para aliar facas de em,20,
2. 1
.
rel.anguiar, para afiar faca. de
r.ra d2 55.0 Zre.16-10 - M 10. Martelo de unha com co c
x °MAS x thri,20, uma.
mas, uni.
10:13 - P 2.- Pasti mar-nu 1 . 1ra' polir calçado, em lata de 200
16-10 - M 11. Idem, idem, de 700 gramas, um.
fp • a MUS. 11141a.
16-10 - M 12. Idem, idem, de 1 quilo, um.
10-13 - P 4. Pasza manco para polir calçado, em lata de um
M 23. Machado "Collins" de 3 C, um,
EN-OS
quilo, ern.,..
E.N-05 - M 24. Idem de 3 1/2" C, um.
16-13 - 135. l'ivf p: ...1;; para pelir calçado, era lata te 20C
EN-05 - M 25. Idem de 4 E, um.
urna.
EN-OS - At 26. Idem de 4 1/2 C, um.
16-13 - 13
7.
: ...en::
le um quilo, uma.
EN-OS - M 27. Martelo de pena de 75 granas, urn,
- 10-13
P e .de cera;
EN-05 - M 29. Idem de 150 gramas, um.pi1ra Un g ir sole, lata dc
um
qui:o,
vota.
EN-05 - M 36. Martelo bola de 500 gramas, um.
Priralina al k.a. (1k1.10.
M 37. fiem de 600 gramas, um.
EN-OS
1. P:". para 1ix. uma.
EN-05 - M 39. Metro ,,imples de madeira "Stanley", um.
2. I'n!ha de :leo. parete.
EN-05 - M 40. Mei ., :7u;•'n,
1.
j,e li gunio eni rolo, um.
EN-05 - M. 42. Macho para [arredia, americano ou inglês,
• !r-m. on ' ' 1 a1-ole de 1.000 foihas. um .
7. ;)••nie
eavalo, um.
43. I.Irm, idem, de 3/16", um
EN-05 quilo.
Idem,
idem,
de
1/4",
uni.
44.
3 E\-O5 ie.
ara [Ara calçado. mino.
45. Idem, idem, de 5/16", uru.
EN-OS V'-OS - ft
1. It. .- •.7 1'0 de, grivf.a de 3/4". uni
46. Idem, idem, de 3/8", um.
EN-05 I' N -08
2. 1.1am. de 1/2". um.
47. /dem. idem, de 7/10". um.
EN-OS 1N-08 - R 5. 11 n n , ni. de 1', uni.
48. Idem, Hem, de 1/2". um.
EN-OS EN-08 - R 4. Icem, cfe 1 Ur. um.
49. Idem, idem, de 9/16", uru.
EN-05 ••
- R
5. Ideia, f1 ,! 1 1/2", um.
50. Idem, idem, de 5/8", um,
EN-05 EN-08 - R
6. ldriu. (10 2", um.
51. Lime, idem, de 3/4", um.
EN-05 FN-08 - R 7. Re g istro de rY /v e ta de 2 1/4", um.
52. Idem, idem, de 7/8". um.
EN-OS r' . . (lR - R
R. Ic7ern, de 3, um.
.
um.
.
Idem,
idem,
de
1"
53.
EN-OS EN-OS
- 11 9. Idem. de 3 1/2", um.
Idem,
idem,
de
1
1/8".
um,
54.
EN-05 EN-08 - Et 10. Idem, de .1', um.
55. Idem, idem, de 1 1/4", um.
EN-05 10-07 - 11 1. Rebite de cobre 'com arruela de 3/8" a 3/4" Cde e
56. Idem, idem, de 1 3/8", um.
EN-OS a 20 mm.), quilo.
57. Idem, idem, de 1 1/2", um.
EN-05 16-31
R 1. Raspadeira de ferro para cavalo. uma
58. Idem, idem, de 1 5/8", um.
EN-05 EN-05 - 5 1. Serrote "Greaves" de 18", um.
59. Idem, idem, de I 3/4", um.
EN-05 EN-OS - S 2. Idem, Mem, de 20", um.
80. Idem, idem, de 1 7/8", um.
EN-05 ES-05 - 5 3. Idem, Piem, de 22", um.
61. Idem, idem, de 2", um.
EN-05 24. Martelo para seleiro de 0i/1,015 de diametro por EN-05 - S, 4. Idem, idem, de 24", um. •
10-06 0m,16 de comprimento, com cabo de madeira, EN - OS - 5 5. Idem, de costas de 12", um,
metro.
EN-05 - 8 6. Idem, de 14", um.
10-31 - M 1. Mangueira de borracha, revestida de arame, me- EN-05 - 5 7. Sargento de Om.80. um.
tro.
EN-OS - S 8. Idem, de 4m,50, um.
EN-05 - Ei 9. Idem, de 2m,00, um.
EN-05 - 111 1. Nivel de ferro "Stanley" de 10", um.
EN-08 I. Sifão de chumbo para pie. de I14'.
EN-05 - N 2. Idem, idem, de 12", um.
EN-08 - 5 2. Idem, de 1", um.
EN-05 - N 3. Idem, de madeira de 10", um.
EN-05 - N 4. Idem, idem de 12", um.
EN-08 - S 3. Idem, de 1 1/4", urr
EN-08 - N 1. Niples de ferro galvanizado de 3/8". um.
EN-08
S 4. Idem, de 1 1/2", tem
Idem,
de
1/2",
um.
ES -OS - 8 5. Idem, de 2", um.
EN-08 - N 2.
10-10 - M 9. Idem de 5 quilos, uma.

mig"
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EN-08 — E; 8. Idem, de 2 1/2", um.
EN-08 — S 7. Idem, de ferro galvanizado de 1", tini
E-08 — S 8. Idem, de 5/8", uni.
bIN-08
S 9. Idem, de 1/2", um.
— S 10. Idem, de 1 1/4", um.
EN-08 — S li. Idem. de 1 1/2", um.
EN-OS — S 12. Idem, de 2", um.
EN 08 — S 13. Idem, de 2 1/2", um.
1E11-05 — S
1. Solhar. litro.
11M-05 — 8 2. Sulfato de cobre, quilo.
10-16 — 8 8. Serrote de traçar "Greavali", da tr. niark
10-31 — 8 1. Sabão em ilqu.do, litro.
10-31 — S 2. Sabão em sólido, quilo.
10-31 — S 3. Sabonete, um.
10-31 — 8 4. Saponáceo, barra, uma.
EN-05 —
1. Travadeira simples, para serra, uma,
EN-05 — T 2. Tenaz parülela de 0ni,10, uma.
EN-OS — T 3. Idem, circular, uma.
EN-05 — T 4. Talhadeira de aço de Osn,20, umqd
EN-05 — T 5. Idem. de Om.25 unia.
EN-05 — T O. Idem, de 0m,30, uma.
EN-05 — 1' 7. Torquê,s de Om.20, uma.
EN-05 — T 8. Idem, de On1,25, uma.
EN-05 — T 9. Trade "Greavee" de 1/2". uca.
EN-05
T 10. Idem, de 5/8", um.
EN-05 — T il. Idem, de 3/4", um.
EN-05 — T 12. Mem, de 1", um.
EN-05 T 13. Idem, de 1 1/4", um.
EN-05 — T 14. Idem. de 1 1/2", um.
EN-05 — T 15. Idem, de 1 3/4", uru.
EN-05 — T 16. Tesoura de aço. para cortar folia, de 10", uma.
EN-05 — T 17. Idem, idem. de 12", uma.
EN-08 — T 1. Torneira para bela de 3/8", Iddar
EN-08 — T 2. Idem, de 5/8". uma.
EN-08 — T 3. Idem, de 3/4 ". uma.
EN-08 — T 4. Idem, de 1/2", uma.
IN-08 — T 5. Idem, de 1", uma.
EN-08 T 6. Idem, de 1 1/4", uma.
E1'-08 — T 7. Idem, de 1 1/2", uma.
E:N-08 — T 8. Idem, de 2", uma.
F.N-08 — T 12. Torneira de presxão, para /avaldri9
MI", mag.
EN-c8 — T 13. Idem, idem, de 3/4". uma.
EN-08
T 14. Idem, idem, de 1/2". uma.;
Z.N - OR — T 15. Idem, idem, de 1', uma.
•
N-08
T 18. Idem, idem, de 1 1/4". ume
1i-08—T 17. Idem, idem, de 1%", uma.
EN-08 — T 18. Idem, idem, de 2", uma.
ZN-08
T 19. Torneiras de pressão de metal ruareio, de 3/8",
Uma.
EN-08 — T 20. Idem, idem. de 3/4", uma..
EN-08 — T 21. Idem, idem, de 1/2", uma,
EN-08 — T 22. Idem, idem. de 1". uma.
ZN-O4 — T 23. idem, Idem de 11/4", um8,
T 24. Idem, idem, de 1 1/1", uma.
E.N-08
T 25. Idem, idem, de 2", uma.
EN-08 — T 24. Idem, de pressão, metal niquelado, 4,1 1/8". ainat.
ZN-08 — T 27, Idem, idem, de 1/2", uma.
EN-08 — T 28. Idem, idem. de 3/4". uma.
EN-08
T 29. Idem, idem, de 1", uma.
EN-08 — T 30. Idem, idem, de 1 1/4", ume,
ZN-08 — T 31. Idem, idem, de 1 1 /2". uma.
EN-08 — T 32. Idem, idem, de 2', uma.
ZN-08 —
33. Torneira de rosca, para mangueira de 318", lima.
T 34. Idem, idem, de 1/2", uma.
EN-08
EN-08 — T 35. Idem, idem, de 3/4", uma.
EN-08 — T St. Idem, Idem, de 1" uma.
EN-OS — T 37. Idem, idem, de 11/4",
'
uma.
EN-01 — T ?h. Idem, idem, de 1 1/2". uma.
EN-08
T eg . Idem, ide:e, de 2" uma
447. T. de ferro galvanizado. de 3/8", nrci.,
EN Oa
_EN-9 9 — T 48. Idem, idem, de 5/8", um. .EN-08 — T 49. Idem, idem, de 1/2". um.
ZN-08 — T 50. Idem, idem, de 3/4", um.
1N-08 — T 51. Idem. idem, de 1", um.
EN-08 — T 5. Idem, idem, de 1 1/2", uni.
EN-08 — T 53. Idem, idem, de 1 1/2", um.
EN-08 — T 54. Idem, idern, de 2", um.
EN-08 — T 55. Idem, idem de 2 1/2". um.
EN-08 — T 56. Idem, idem, de 3", um.
EN-08 — T 57. Idem, idem, de 3 1/2", uni.
EN-08
T 58. Idem, idem, de 4", um.
EN-08 — T 59. Idem. com redução de ferro galvanizado, de 3/8"x
x 1/2". um.
EN-08 — T CO. Idem, de 3/4", x 3/8". um.
EN-08 — T 61. Idem de 3/4" x 1/2", um.
EN-08 — T 02. Idem de 1" x 3/4", um.
EN - 08 — T 63. Idem, de 1" x 1/2", um.
EN-08
T 64. Idem de 1" x 3/8", um.
EN-08 — T 65. Idem de 1 1/4" x 314", un
EN-08 — T 66 Idem de 1 1/4" x 1/2". um.
EN-08
T 67. Idem de 1 1/4" x 3/8" um.
EN-OS — T 68. Tdem de 1 1/2" x 1 1/4". um.
EN-03
T 89. Ideia de ,1„ .1/2" x. 1", um.

EN-08 - T
EN-08 — T
EN-03 —T
EN-OS - T
EN-08 — T
E\'-OS —T
EN-08 - T
EN-08 — T
EN-OS —T
EN-08 - T
EN-08 - T
EN-08 —T
FN-63 T
F.N-08 —À
EN-08 —T
EN-OS —T
11M-06 —T
BM-06 — T
T
10-10 —
10-31 — T
10-10 — T
10-31 — T
EN-08 —
EN 08 —
EN-08
EN-08
EN-08
EN-08
EN-08 —
F.N-08 —
EN-08
EN-08 —
EN-n8 —
EN-08 —
EN-08 —
EN-06 —
EN-OR — V
EN-08 — V
EN-OS — V
EN-OR — V
VT-08 — V
IG-31 — V
10-31 — V
10-31 — V
10-31 — V
1C.-3t — V
XG-31

D'eZeinbrtí 'de .1n38

-

£0. Idem de 3/4" x 38", um.
71. Idem de 11/2" x 1/2", um,
7.t. Idem de 1,1/2" x 3/8". um
73. Idem de 2" x 1 1/2", um.
74. Idem de 2" x 1 1/4", um.
112. Tampão luva de ferro, galvanizado, de 3/8", um.,
115. Idem, idem, de 5/8", um.
114. Idem, idem, de 1/2", um.
It."). Idem, idem, de 3/4", um..
116. Idem, idem, de 1", um.
17. Idem, idem, de 1 1/4". um.
118. Idem, idem, de 1 1/2", um.
liv. Idem, idem, de 2", um.
120. Idem, idem, de 2 1/2", um
121. Idem, idem, de 3", um.
122. Idrm, idem. de A", um.
1. Tela de arame galvanizado. TI. 14, de malha, COM
Om.04 e 1m,50 de altura, metro.
2. Idern, idem, n. 16, metro.
3. idem idem, n. 18, metro.
2. Trena de aço enoxidavel de 2m,00 urna.
1. Tesoura para tosar crina de, animais, uma.]
2. Trena de aço inexidavel de 2m,00, uma.
3. Toalha para rosto, dúzia.
1. Vil'vula para tanque, de 1", uma,
2. Fiem de 1 1/4". uma.
3. Idem de 1 1/2", uma.
A. Idem de 2" uma.
8. Idem para pia, de 1:, uma
9. Idem de 1 1/4", uma.
10. Ilem de 1 1/2", uma.
II. idem de 2", uma.
19. Virota de metal, para cano, de 1/2", ung,
20. Idem de 5/8", uma.
21. Idem de 3/4", uma.
22. Idem de 1", uma.
23. Idem de 1 1/4". uma,
£1 Idem de 3/4", uma.
22. Idem de 1", uma.
23. Idem de 1 1/4", mei.
24. Idem de 1 1/2". uma.
25. Idem de 2". uma.
1. Vergalhio de ferro de 1/2", Pari htlçadores, quilo,
1. Vasculho, um.
2. Vassoura de cabelo, uma.
3. Vassoura. escova de ;:iassava, ume.
4. Idem de palha, eme
5. Idem de piassava, uma.
8. Vassourinha de piassava, umei
QUARTO ORUPO

Medeiros, ~feriai de construçde e de instaleplei
lef-10 A
ZN-10
EN-10 —
EN-10 —
EN-10 —

A
A
A
À

'EN-10 —A
EN-11 — B
EN-10 — c
EN-10 — c
EN-10 —c

EN-10 —c
EN - I0 — c

—c
EN-11 —c
—c
ENEN-11 —c
EN-11 — c
EN-11 — c
EN-11 —c
EN-11 —
EN-11 —
EN-1

EN-11 —E
EN-1!
E
EN-11
EN-11 —E
EN-11 —F
EN-11 —F
EN-11 —F
EN-11 —F
EN-11 —F
EN-11 - F
EN-11
EN-11

F

3. Azulejo branco, liso nacional, de 15 x 15 eme qual./
deados, metro quadrado.
4. Idem, idem, estrangeiro. metro quadrado.
5. Idem, idem, Petil, nacional, metro quadrado.
8. Idem, idem, idem, estrangeiro, metro quadrado.
7. Idem de cór, de 15 x 15 ema, nacional, melro que.
drado.
8. Idem; idem, estrangeiro, metro quadrado.
9. Bebedouro igiénico, de parede, niquelado, um,

1. Cal virgem, quilo.
2. Idem extinta. quilo.
3. Idem de Cabo Frio, quilo.
31. Cimento "Meuá", saco de 42k, 5, saco.
32.

Idem "Perus", saco.

7. Chuveiro de cobre com registro e duas correntes,
de 7 x 1/2". um.

8. Idem, idem de 7" x 3/4". um.
9. Idem, idem de 8" x 3/4", um.
10. Idem, de 9" x 3/4", um.
53. Caixa de ferro galvanizado, com tampa, chapa número 14, para 600 litros. uma.
54. Idem, idem, chapa n. 16, uma.
55. Idem, idem, chapa n. 14, para 1.200 litros, uma.

58. Idem, idem, chapa n. 18. uma.

1. Espelho de cristal, moldura em madeira laqueada,
de 38 x 30 UM, MIL
2. Idem, idem, de 40 x 36 ema., um.
3. Idem, com aro ,de ferro esmaltado, quadrado de
48 ;c 36 orna. um .
4. Idem, idem, oval, de 50 x 40 ema., um.
5. Idem. idem, redondo de 47 ema., um.
1. Filtro tipo "Pasteur", niquelado, com uma vela, UM.
2. Idem, idem, com duas velas, um.
3. Idem, idem, com três velas, um.
5. Filtro de baixa pressão, tipo "Senum-Familiar", um.
8. Idem, "Industrial", um.
8. Filtro de barro- com vela, tipo "Criizeiro", pa.
10L. um .
9. Idem, idem, para 15 litros com pé metálico, um.
10. Idem, "Fiel" n. 1, um.
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10-06 - F
F 14, Idem ,n. 2, um.
EN-1t
10-06 - F
F 12. Idem, ti. 3, um.
EN-11
ZN-10 - L 1. Ladrolho hidráulico, branco ou 0n -ia, de 15 x 15 IG-06 - F
nacional, torneira niquelada de 34 x 34 x 24
IG-06 - F
CIDS. 11111.
L 3. Idem, idem, branco ou amarelo de 20 x 20 eme.,
ZN-io
piei°, de 43 x 39 x 21 cms., um.
IG-0i3 - F
EN-11 - L 5. Idem, idem, idem, de 46 x 28 eins, um.
EN-11 - L 29. Latrina (W. C.) de louça branca, sifão S, venti- 10-06 - F
lador direito, esquerdo ou centro, nacional, uma.
L 30. Idem, idem. D. E. C. Twyfords. uma.
EN-11
EN-10 - L 1. Ladrilho idráulico, branco ou cinza, de 15 x 15 10-06 - F
10-06 - F
ema.. metro quadrado.
EN-10 - L 2. Idem, idem de ciSres, metro quadrado.
EN-10 - L 3. lidem, idem, branco ou.amarelo de 20 x 20 ema., 10-06 - F
metro quadrado.
10-06 - F
EN-10 - L 4. Idem. idem de outras cores, metro quadrado.
Mictorio
de
parede
.de
louça
branca,
com
registro,
EN-11 - M 1.
10-06
F
niquelado, de 34 x 34 x 24, Twyfords, um.
EN-11 - P 3. Pia de ferro esmaltado, para cosinha, com válvula,
10-06
F
n. 0, 450 x 300 x 110 mm., uma.
EN-11 - P 4. Idem, idem, do 1 - 480 x 320 x 140, mm., uma.
EN-11 - P 5. Idem, idem de 2 - 620 x 360 x 150 mm., uma. IG-07 - F
EN-11 - P 6. Idem, idem de 3 - 685 x 440 x 170 rim., uma. IG-07 - F
EN-11 - P 10. Porta -toalha com vara e suporte, de 15 x 8, na- 10-07 . - F
cional. um .
-F
EN-11 - P 28. Porta-toalha de louca, com consolo de louça, um. 1G-07
10-07 - F
EN-11
P 30. Idem de metal niquelado, de 12" x 24", nacio- IG-12 - G
nal, um .
;11-12 - G
EN-11 - P 31. Idem. idem cromado, idem, idem, um.
lG-12 - G
EN-11 - M 1. Manilha reta,'"de barro vidrado de 2", uma,
10-12 - G
M 2. Idem, idem ie 3", uma.
EN-11
IG-12 - G
EN-10 - M 3. Manilha reta, de barro de 4", unls
10-12 - O
EN-10 - M 4. Idem, idem, de 5", uma.
10-12 - G
EN-10 - M 5. Idem, idem de 6". uma.
IG-12 - G
EN-10 - 111 8. Idem, idem, de 7", uma.
IG-12 - G
EN-10
M 7. Idem, idem, de 8", uma.
10-12 - G
EN-10 - M 8. Idem. idem de 9". unia.
EN-11 - R 1. Registro de pressão, de 3/8" a 2", nIqueteao, um. 10-12 - G
10-12 - G
EN-11 - R 2. Idem, idem, cromado, um.
10-12 - M
EN-11 - R 3. Idem, de 3/8", a 1", niquelado, um.
EN-11 - R 4. Idem, idem. cromado, um.
EN-11 - R 7. Idem de passagem, de 1/4", a 2", amarelo, ligação 10-12 - M
para chumbo ou ferro, um.
10-06 - M
T 4. Torneira de pressa() para lavatório, de 1/2", de meZN-11
tal niquelado, uma.
ZN-ft -

5. Torneira de pressão para parede, de 3/8", a 1/2",

amarela, uma.
T O. Idem. idem, idem, niquelada, uma.
T 7. Idem. idem, para parede de 3/8 a 3/4", niquelada,
uma.
EN-11 - T 8. Idem, idem, cromada, uma.
EN-11 - T 9. Idem, idem, com adaptação à mangueira, de 38
a I", niquelada, uma.
ZN-li - T 23. Tampo de privada, simples, envernizado, com fAn.
EN-11
EN-11

MUGE, UITI.

EN-11 - T 24. Idem, idem, duplo, um.
EN-11 - T 25. Idem, eimples, laqueado. um .
EN-11 - T 26. Idem, duplo, laqueado. um .
EN-10 - T 3. Telha tipo "Marselha", de 1 8 qualidade, milheiro.
EN-10 - T 4. Idem "Santana" ou equivalente, milheiro.
EN-10 - T 5. Idem para cumieira de la qualidade, uma.
EN-10 - T 8. Idem, idem Santana ou equivalente. uma.
10-11 - T 1. Tábua de pinho de 2", de 0m,024 x Om.22. metro.
EN-1t - V 2. Vidro liso, de uma grossura, decímetro quadrado.
EN-11
'V 3. Idem de duas grosauras, decímetro quadeado.
- V 4. Idem, de trés grossuras, decímetro quadrado.
ZN-11 - V 5. Idem, J;le quatro grossuras, decímetro quadrado.

10-12 - A
10-12 - A
1G-12 - A
10-12 - A
30-12 - A
30-12 - A
10-12 - A
X0-12 - C
TG-06
10-06
10-06
10-06
10-06
10-06
10-12
I0-12

D
- D
- D
- D
- 13
- E
P.

15. Idem, idem de 34 cms. x 25 mina., urna.
IB. Idem, idem de 115 mms. x 25 mms., orna.
20. Faca singela "Cosmos", com cabo, para seleiro-cor-g
riefro, de (hinl 4 x 0,rít003 de lamina, uma. 25. Faca meia lua, "Singer", para seleiro-corrieiro de
8", uma .

20. Tilem. idem "Co ' ,'as", para seleiro-corrieiro de
8", urna.
27. Idem, Hem "lilanchard", para seleiro-corrieiro 8",
urna.
28. Idem, idem, idem de 9", uma.
29. Faca de volta "Blanchard" ou marca similar para
selei ro-aromem°, tipo Standard, uma.
30. Idem "Cosmos", :ino "Standard", uma.
31. Idem "Solinger" para seleiro-corrieiro tipo Stan•
dar, uma.
32. Faca meia lua "Blachard", para eeleiro-Uorrieir) do
6". uma.
54. Foiaador de couro de 0m,02 x 0m,03 x Om.20, para
4 larguras de frisos, um.
2. Fio pardo n. 3 (3 pernas). novelo
3. Idem n. 4. (1 pernas), novelo.
4. Idem n. 5, (5 pernas), 110Vt..0.
5. Idem n. 6 (6 pernas). novo.
6. Idem ve.de oliva n. 3 ta pernakl,
1. Giga de aço com cabo de madeira n. 0, uma.
2. Idem. idem ri. 1. uma.
3. Idem, idem n. 2. uma.
4. Idem, idem n. 3, uma.
5. 1:e rti, idem n. 4. uma.
6. Idem, idem n. 5, uma.
7. Idem. idem n. 6, uma,
8. Idem, idem n. 7, uma.
9. Idem, idem n. 8. urna.
10. Idem, idem n. 9. uma.
it. Idem, idem n. 10 uma. •
18. Grosa para sapateiro de 0,m25, uma.
1. Martelo de aço com cabo de madeira, para sapateiro com 0.m044, de cabeça por 0,m179, um.
4. Idem para bater prego n. 1, uni.
22. Martelo de bola, de 0.m033 de diâmetro por 0.mi3
de comprimento, com cabo de madeira, um.
10-08 - At 23. Idem, Idem de 0,M033 de difimetro. por 0.m14 de
comprimento, com cabo de madeira, um.
10-06 - M 24. Martelo para seleiro, de 0,m015 de diâmetro por
0.m16 de comprimento, com cabo de madeira,
111711.

1(1-12 - 8
/0-92 - 8
10-13 - 8

10-13 - 8
10-13 - T
1a-13 T
10-13 - T
10-1B - T
10-13 - T
IG-13 - T
IG-13 - T
10-13 10-13 - T
/0-06 - T
1G-06 T

QUINTO GRUPO

'Ferramentas, utensílios e artigos manufaturados e senti-manufaturodos para oficinas de seleiro-corrieiro e sapateiro.
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10-06 - T
IG-06 - T
IG-06 - T

f. Sovela fina com cabo de madeira e tarracha, 11813.
2; Idem, grosa, uma.
1. Gola cilindrada de 0,m003, metro quadrado.
2. Idem, Idem de 0,m0035. metro anadrado.
1. Taxa de salto n. 10, quilo.
2. Idem. n. 11, quilo.
3. Idem n. 13, quilo.
4. Idem n. 14. quilo.
5. Idem para chullar n. 0, quilo.
6. Idem n. 1. quilo.
7. Idem, n. 1 1/2. quilo.
8. Idem a. 2. quilo.
9. Idem n. 2 1/2. quilo.
1. Tala de madeira com encosto de 0,m07 de boca por
1,m05 de comprimento, uma.
2. Tala simples de madeira, de 04107 de boca por
1,m05 de comprimento, uma.
7. Torquez para seleiro-corrieiro de 4 1/2", urna.
8. Idem, idem de 7", uma.
9. Torquez espichadeira para seleiro-corrielro, n. I,
unia.

1. Alicate de mola para cortar pregos di '", um.
12. Agulha de sapateiro para coser a naão n. 0, uma. 10-06 - T 10. Tdem, idem n. 2. uma.
10-07 - T 1. Taxa n. 4 (3/85") de comprimento, quilo.
13. Idem, idem n. 1, uma.
10-07 - T 2. Idem n. 6. (112"), quilo.
14. Idem, idem n. 2, uma.
1G-07 - T 3. Idem n. 14 (3/4"), quilo.
15. Idem, idem n. 3, uma
10-12 - T 3. Torquez com bico curvo, para montar, n. 1, uma.,
46. Idem. idem n. 4. uma.
10-12 - T 4. Idem, idem, n. 2. uma.
17. Idem, idem, n. 5, uma.
4. Costilha de asso para alizar sola, de 0,m020 x 0,m17, 1G-12 - T 8. Tira-pestana para desquinar sola, uma.
1. Vaqueta ao tanino. car natural, de Om,0017 a
10-13 - V
uma
0,m002.
3. Desquinador duplo n. 4 e 2, um
2. Ideni, simples n. 1, um.
IG-13
V 2. Men-. cromada, de 0,m0013 a 0,m0016, metro qua3. Idem, idem n. 2, um.
drado.
I. Idem, idem n. 3, nm.
5. Idem, idem n. 4, um.
Escola Técnica do Exército
8. Idem. idem n , 5, um.
1. Escova de cabelo marron, para pulir calçado, uma.
Chama-se a atençãO dos interessados para o edital de concurrancia
2. Idem de cabelo preto para pulir calçado, uma.
1. Faca para máquina "Spokchin" de 80 ema. x 120 publicado no "Diário Oficial", de. 12, do corrente, 1...página núme..
18824.
ro 25.111.

e
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Diretoria de Aeronáutica do Exército
DEPÓSITO CENTRAL DE AERONÁUTICA:
De
ordem
do Sr. chefe do Depósito Central de Aerãnáeitica,
I—
chamo á atenção dos interessados para o edital de concorrência publicado no "Diário Oficial", de 12 deste mas. — Avelino Camargo,
1• tenente tesoureiro.

Primeiro Grupo de Obuzes
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de conciirrène
eia publicado no "Diário Oficial". de 12 do corrente, à página numero 25.110.

Segunda Região Militar
DIVISe0 DE INFANTARIA
nammENTi) DE INFANTARIA
Comissão de rancho
Chama-se a atenção dos ini, rcasados para o edital de concorrência administrativa publicada no ¡Mário Oficial", de 12 do corrente às
páginas 25.130.
Quartel em Caçapava, Esta -+ de São Paulo, 10 de dezembro de
1938. — Abelardo de Medeiros ( fh:vão Raposo, 1 tenente de Adm., secretário.

Ouartel General da Primeira Região Militar e l a D. J.
S. S. REGIONAL
i` F. S. REGIONAL

"Edital para venda de residuos do rancho"

De acordo com a ordem do Senhor Presidente da Comissão do
Rancho, ficam, apos dez dias da publicação do presente Edital no
"Diário Oficial", abertas nesta unidade, as inscrições para venda dos
"residuos do rancho", devendo es senhores interessados, dirigirem suas
propostas ao secretário da Con ssão.
Em 13 de dezembro de 19as. — José Olympio Moreira da %Iva,
1* tenente de Adm., secretário.

•Décimo Quarto Regimento de Infantaria
EDITAL DE CONCORRÊNCIA

Chama -se a atenção dos interessados para o Edital de Concorrên-

cia publicado no "Diário Oficial", do dia 9 do corrente, à página
21.912, sendo retificados os prazos constantes das cláusulas xrir e"
XVIII do referido edital, para os seguintes:
a) Apresentação do requerimento de inscrição, até às 9 horas do
dia 17 do corrente;
b' Entrega das pfopostas. at4 às 10 horas do dia 20 deste mês.
Quartel em São Gonçalo, Felado do Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1938. —Mo* Lopes Mor`ins, Cap. Adm. e secretário do C. A.,

Segunda Região Militar
SEGUNDA DIVIÀ0 DE INFANTARIA
HOSPITAL

MIliTAR DE SÃO PAULO

Rua da Independência n. 94
Cone orrêne ia adir] inist retive
De ordem do senhor teneMe coronel presidente do Conselho de
Administração dèste Estabelecimento, faço público que tica aberta,
nêste Hospital, concorrência administrativa, pudendo inscrever-se as
firmas comerciais que pretendem fornecer os artigos abaixo relacionados de consumo habita, no decorrer do ano de 1939.
I — O comerciante que pi . olender inscrição dirigir-se-á ao Senhor tenente coronel presidente ,io Conselho. em requerimento acompanhado dos documentos neees eidos no julgamento de sua idoneidade e da declaração expressa de submissão às obrigações impostas
pelos parágrafos 30 e 40 do aetigo 52 do Código de_Contabilida-de
da União e cláusulas dêste edital.
II — Os documentos comprebatórios de idoneidade e necessários à habiiitação são os seguintes:
a) registro do contrato social ou da firma individual HO Departamento Nacional de Indústria e Comércio, com declaração expressa do capital;
Li) estatutos em original ou "Didrio Oficial", em que se acham
publicados com aprovação e registro, quando forem sociedades anónimas legalmente constituídas, de acordo com o decreto número
434, de 4 de julho de 1890;
c) Diário Oficial, com a publicação do decreto autorizando a
funcionar na República, quando se tratar de firma estrangeira;
d) quitação dos Impostos Obre a renda, municipais, federais,
semp re os últimos;
e) certidão de que trata o Parágrafo jO do artigo 33 do Regulamento anexo ao decreta na g1.221, de 2 de agosto de 1931
floie tern)) ,-

Dezembro "de 1938

1) declaração escrita de comerciante indicando o ramo de sua
Indústria ou de seu comércio, afim de ser haserito para concorrer
nos grupos ou artigos que são de sua especialdade industrial ou
comercial. Esta declaração deverá ser provada com documente*
próprios, além da licença da Prefeitura, de negociante em grande
escala;
g) certidão e guia de sêlo da alfândega, provando que é importador em grande escala, quando se tratar de artigos de prooedência
estrengeira;
h) certidão provando que cumpriu fielmente o último contrato
ouajuste celebrado com o Governo;
i) os possuidores de cartas patentes, além da apresentação da
mesma, provarão com documentos que se acham em goso da referida
carta:
j) os documentos acima deverão ser sempre em original ou em
certidões legais;
k) os pedidos de inscrição deverão ser claros, declarando o peticionário, discriminadamente, os documentos que apresenta;
1, os documentos relativos aos impostos federais e municipais
prevalecerão até um roé's depois da época legal para a sua renovação e o inscrito que não apresentar, dentro clAsse tempo, os novos
documentos, será excluído e não poderá, sem que os legalize tomar
parte nas concorrências.
III — As propostas, em duas vias, sem rasuras, emendas ou
entrelinhas, serão apresentadas, em 881)re-carta fechadas e lacradas,
contendo a nomenclatura dos artigos a fornecer em ordem, o preço
da unidade por extenso e algarismos, devendo a primeira via estar
legalmente selada.
Em caso de divergência entre o preço expresso em algarismo e
letras, prevalecerá o que estiver escrito por extenso.
Quando a proposta preencher mais de unia fólha de papel,
somente a última levará a data e assinatura da firma, sendo as
demais numeradas e rubricadas uma a uma, pela ine,sina firma.
IV — A idoneidade dos proponentes será examinada e julgada
previamente, antes de abertas as propostas, sendo que aquelas cujos
autores não hajam sido julgados idôneos não serão abertas.
V — 04 concorrentes contemulados no fornecimento de Que trata Aste edital caucionarão, dentro de 5 dias após terem recebido a
respectiva notificação, na forma estabelecida pelo C. C. P., uma
importância de 10 %, até à quantia de 50:000000, 5 % para a
quantia acima de 50:000$000, quantias essas que serão calculadas de
acordo com o máximo provavel dos fornecimentos a serem feltcs
durante_ o ano.
— Os requerimentos de inscrição serão recebidos até às 10
horas do 28 do corrente.
As propostas serão abertas às 14 horas do mesmo dia, em presença do Conselho de Administração, dos interessados e com _as formalidades previstas no art. 750 do Regulamento do Código de Contabilidade da União.
As propostas deverão ser organizadas por grupos, eia
duas vias, dactilografadas, sem rasuras, sem emendas e por ordem
alfabética, não podendo ser alterada a nomenclatura ou número
de ordem.
VIII — Todos os artigos dos fornecimentos serão de primeira
qualidade e is escolha da repartição, desde que não tenham marca,
qualidade ou caracteristico mencionado na proposta, rejeitando-se,
portanto, os que não estiverem nas condições exigidas, o que obriga
ao fornecedor substitui-los imediatamente.
IX — Os artigos serão postos pelos fornecedores no edifício do
Hospital ou lugares indicados pela administraeão.
X — O peso e a medida das mercadorias devem ser líquidas,
não se levando 'em conta o vasilhame, e quando se tratar de-drogas
e medicamentos com marcas registradas, somente se aceitarão os
originais a que aludirem as propostas, não sendo admitida a-possibilidade de substituição ou troca similares.
• X1 — Os requerimentos sdOre alterações de preços, a que se
refere o parágrafo 30 do artigo 52 do Código de Contabilidade, devem ser entregues nesta Repartição até 20 (vinte) dias antes de
terminar cada período quadrimensal, acompanha/1es relações, em
duas vias, por grupo e com as alterações propo-arR. rensiderando-se
mantidos por mais 4 (quatro) moses os preços que não forem objetos de alteração„
XII — Os requerimentos e relações dos artigos propostos serão
entregues à Secretaria do Hospital, em qu&quer dia útil.
Diariamente, neste estabelecimento, das 9 às 13 horas, os ofi i
ciais da administração prestarão aos nteressados
as mais eampias
informações acêrca da concorrência de que trata êste edital,' fornecendo-lhes relações discriminativas dos artigos a fornecer. ----As contas dos fornecimentos serão apresentadas dentro -do prazo de 30 (trinta) dias, em que os mesmos tenham sido realizados,
em duas vias, selada a primeira via, de acordo com a lei.
XIII — O fornecedor que, sem motivo justificado, a juizo da
administração, deixar de entrar com os artigos pedidos dentro do
prazo arbitrado expresso no pedido, tara essa infração levada à conta da recusa, para efeitos da última parte do paságrafo 4° do artigo
52 do Código de Contabilidade da União..
XIV — Fica ressalvado que a presente ooncorrência só terá efeltd
para os artigos qne não estiverem relacionados nas listas pad an4
3idas da concorrência a ser feita pela Comissão Regional.
• No Paulo, 9 de dezembro de 1938. — José. Porfirio da
i° tenente, farros.ceutico, ajudante, secretário:
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XI — O concorrente, a quem fôr aJjud ieado qualquer artigo e
que se negar a fazer a caução pare carrntie do fornecimento, será
misiderado midonec.
CON C URREN CIA ADM IN ISTRATIVA
F) — Prazo de etCrega
De ordem do Sr. Coronel Presidente do Conselho de AdministraXII — Os pedidos para aquisição de pequeno vulto deverão ser
ção da Diretoria dos Serviços de Remonta e Veterinária, faço públi- satisfeitos no prazo de 48 horas.
co, para conhecimento dos interessados, que, em obediência ao deterXIII — Nenhum pedido para aquisição de grande vulto poderá
minado no aviso número 35, de 9, publicado no "Diário Oficial", de ser extraído com prazo de entrega inferior .t 30 (trinta) dias, salvo
fl. tudo de Novembro do corrente ano, e de acordo com o artigo nú- se houver declaração escrita do fornecedor interessado. compromemero 52, do Código de Contabilidade da União e aviso n. 758, de 12 tendo-se a ate.ndè-lt, em menor prazo au para entrega im..-!dita.
de Novembro de 1937, realizar-se-à nesta Diretoria no dia 27 de deXIV — Os art:gos qu não satisfizerem as condicóes de aquisizembro, as 14 horas, a concorrência administrativa para fornecimen- ção.e forem recusados pela comissão de recebimento, ,deverão ser
to. durante o ano de 1939, aos Depósitos, Estabelecimentos. reparti- subslituidos pelo fornecedor dentro de um prazo fixado pela Admições, Unidades Administrativas, etc., localizadas no Rio oe Janeiro, nistração da repartição da unidade interessada, nunca superior a 30
dos artigos constames da relação anexa ao presente edital.
(trinta) dias.
G) — Multas
Idoneidade
dos
concurrvites
A) —
XV
—
O fornecedor que sem motivo de força maior devidamente
I — Os coneurrentes deverão apresentar os seguintes documen- comprovado,
deixar de entregar, dentro do prazo fixado no pedido,
tos, para provar a sua idoneidade:
os artigos nele mcluidos, pagará uma multa progressiva, calculada
a) registro do contrato social ou da firma individual no Depar- da seguinte forma, sobre a importância total dos artigos não entamento de Indústria e Comércio;
tregues:
b) estatutos em original ou "Diário Oficial" em que se acham
a) 0,3% por dia que exceder do prazo, até 15 (quinze) dias de
blicados,
com
aprovação
e
registro,
quando
forem
sociedades
anópo
atrazo;
nimas legalmento constituidas, de acordo com o decreto n. 434, de
b) 0,5% por dia que exceder do prazo precedente até 30 dias da
.4-7-1890:
atrazo:
c) "Diário Oficial" com publicação do decreto autorizando a
c) findo o prazo de 30 (trinta) dias de atrazo, será o material
funcionar na República, quando se tratar de firma estrangeira;
adquirido de quem possa entregá-lo no menor prazo, correndo a diquitação
cios
impostos
sobre
a
renda,
municipais
e
federais,
d)
ferença de preço por conta do fornecedor faltoso.
sempre os últimos;
XVI — No caso em que o material de um pedido seja recusado
certidão
de
que
trata
o
parágrafo
I°,
do
art.
33,
do
Regulae)
pela
segunda vez, a administração da repartição ou unidade interesmento anexo ao derreto n. 21.291, de 12-8-1931 (dois terços);
sada poderá cancela-1o, adquirindo os artigos do quem possa entref) declaração escrita dos negociantes indicando o ramo de - sua gá-lo no menor prazo, correndo a diferença de preço por conta do
Indústria ou do seu comércio, afim de serem inscritos para concor- fornecedor faltoso.
rerem nos grupos ou artigos, que da sua especialidade fazem parte,
Industrial ou comercial. Esta declaração deverá ser provada com
II) — Retirada dos artigos recusados
documentos próprios. além da licença da Prefeitura, do negociante
XVII
—
Os
artigos recusados deverão ser retirados da saia sãs
em grande escala. Cabe às unidades interessadas o direito de verifi- entrada ou almoxarifado,
de cinco (5) dias, contados da data
car "in loco", e em qualquer tempo, se o negociante possue emi seu em que o fornecedor tenhadentro
sido notificado da decisão ia Comissão de
armazein ou depósito e na proporção das responsabilidades que assu- Recebimento; e.xgotado este
o fornecedor pagará por dia uma
mir, se tirar algum fornecimento, artigos do gênero que constam da armazenagem correspondenteprazo,
a 0,1% sobre o valor total da mercadosua declaração;
ria recusada.
g) certidão e guia de selo da Alfândega, provando que é imporI) — Exposiçães gerais
tador em grande. escala, quando se tratar de artigos de procedência
XVIII
—
No
requerimento de inscrição deverá ser feita pelo
estrangeira; e,
h) certidão provando que cumpriu fielmente o último contrato concorrente declaração clara e positiva de que se submete às condições estabelecidas neste edital e no Regulamento do Código de Conou ajuste ceiebtado com o Govèrno.
ri — Os documentos acima deverão ser sempre em original ou tabilidade Pública da União.
XIX — Não serão tomadas em consideração quaisquer ofertas OU
em certidões legais.
declaran- vantagens não previstas neste edital de concorrência, nem as propos.
— Os pedidos de inscrição deverão ser bem claros,apresenta.
tas que contiverem apenas o oferecimento de uma redução sobre a
do o peticionário. discriminadamente, os documentos que
IV — Os documentos relativos aos impostos federais ou munici- proposta mais barata.
XX — Todas as repartições, unidades, eto., que receberem quanpais prevalecem So até um mês depois da data legal para sua renovação e o inscrito que não apresentar dentro desse tempo os novos titativos propostos por esta Diretoria, e que ee acharem localizados
documentos será excluido e não poderá, sem que os legalise, tornar no Rio de Janeiro, deverão adquirir os artigos referentes a esses.
quantitattvos nas firmas adjudicatórias da presente concorrência, de
part fias concorréncias.
acordo com o inciso 7*, da letra "1" das normas para a abertura de
V — O Conselho de Administração desta Diretoria, julgará a
idoneidade dos concorrentes até o dia 26 de Dezembro às 15 horas. concorrências administrativas para o ano de 1939, baixadas com o
aviso n. 35, de 9-XI-1938. Para as demais constituirão preços básiB) — Inscrição
cos com o acréscimo de uma taxa uniforme de transporte por preço
VI — As inscrições serão pedidas em requerimento dirigido ao unitário.
presidente do Conselho de Administração, acompanhado de todos os
XXI — Todas as questões relativas a quantidades, pedidos,
documentos necessários para provar a idoneidade do . concorrente. prazos, entregas, multas, etc., deverão ser tratadas entre os adjudicatórios e as repartições, unidades, etc.
C) — Apresentação de propostas
XXII — Os pedidos de cancelamento ou alteração de preços doe
VII — As propostas serão feitas em Ires vias, das quais a pri- artigos a que se referem esta concorrência, deverão ser dirigidos ao
meira selada de acordo com a lei, com os preços em algemamos e por diretor dos Serviços da Remonta e Veterinária.
extenso, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, e em sobrecartas feXXIII — Será dada preferência ao fornecedor que proplizer
chadas e lacradas, e deverão ser entrgus até a hora 'rimada para preço mais barato; no caso de empate será dado preferência ao prosua abertura.
ponente nacional; continuando o empate o sorteio será a última soVIII — As propostas remetidas pelo correio só poderão ser apu- lução.
XXIV — O governo não se responsabilizará por pedidos verbais,
radas se chegarem a esta Diretoria, até a hora mareada para inicio
telefónicos, ou mesmo escritos que não se revistam de tolas as forda sessão do Coaselho de Administração, para sua abertura, trazendo malidades legais, isto é, que não estejam assinadosn pelo
almoxarife,
reconhecidas as firmas dos Proponentes. Deverão ser colocadas em
sobrecartas não transparentes, devidamente lacradas, tendo por fóra empenhados pelo tesoureiro, visados pelo fiscal administrativo e autorizados pelo presidente do Conselho de Administração.
as seguintes indicações:
XXV — As contas serão liquidadas no prazo maximo de 8 (oito)*
ai Endereço do presidente do Conselho de Administração da Didias
e pagas no de 15 (quinze) dias.
dos
Serviços
de
Remonta
e
Veterinária;
retoria
XXV. — Os artigos serão postos lias repartições ou unidades,
b) Nome da firma concorrente;
sediadas na guarnição do Rio de Janeiro, que os pedir, dentro dos
s) Grupos de Material a que se referir a proposta.
prazos estipulados ou nas estações de embarque quando se tratar de
D) — Aprovação da concorrência
repartições ou unidades fóra dela.
XXVIII — Quaisquer esclarecimentos de que ri s cessitem os inteIX — A prcsente concorrência só se tornará efetiva depois de
aprovada pelo Exmo. Sr. Ministro da Guerra, podendo a referida au- ressados, serão dados pela Secção Administrativa desta Diretoria,
todos os dias uteis, das 1? ás 17 horas (exceto aos gabados que será
toridade anulá-la total ou parcialmente.
das 9 às 12 horas .
E) — Caução
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1938. --- Alvaro 7'amiees
X — Os adjudicatórios nesta concorrência caucionarão dentro Carmo, Capilfin secretlrio do C. A.
do prazo de cinco dias, contados da data em que tiverem sido notifi1 9 Grupo — Material de clínica veterindrin e apósitos
cados para isso, uma importância de 10 por cento até a quantia de
a)
Material
de Clinica Veterinária:
50:000$000 e mais 5 por cento sobre o que exceder desta última
quantia. O cálculo será feito de acordo com o máximo neevavel das
1.
Abaixador de lingua (29.850). um.
Abridor do loa, de Mac::01 (11.050), um
2.
encomendas a serem realizadas na vigência da concorrôncia.
nernonta e vs'eleritiárie
Diretoria Cos Cervie, ea
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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3.
4.
á.
7.
9.

11.
A ,

13.
11.
15.
16.
11.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
22.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.
60.

61.
62.
63.
64.
65.
G.
67.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

DIÁRIO MICTAI; r(Se906 17'

Bisturi de lamina reta e grande, de ponta abotoada (21.360/17);
um.
12. Bisturi de lamina reta e grande, ponta romba (21.360/15), um.,
13. Bisturi de lamina reta pequena, ponta abotoada (21.360/16),
um.
14. Bisturi de lamina reta pequena, ponta romba (21.360/14), ume
15. Bisturi fechante com lamina convexa (11.507), um.
ia. Bisturi para pálpebras, com laminas convexas (25.400/1)e
um.
17. Bisturi para pálpebras, com lamina reta (25.400/2), um.
Blefarostato de Grade (25.378), um.
Afa tador de três dentes ponteagudos, caba fene.strado (23.143), 19. Bota de couro com 25 em. de diametro por 50 em. de altura',
urna.
A fa3tador de Hobday, para ventrioulectomia (28.285), um.
AO. Braçal simbólico (cruz azul), de cretone, um.
1. Cabos para fio-serra de Gigli, par.
A fastador para traqueotomia (28.270), um.
2. Cadeado para corrente de manilhas inglesas (11.248), um.
Afastador de Farabeuf, par.
Agulha de injeção, de aço inoxidavel, 2 em. x 5/10 mm., uma 3. Caixa de metal para agulhas, com 4 em. x 9 cm., uma.
Agulha de injeção, de aço inoxidavel, 3 em. x 8/10 rem., uma.
4. Caixa de metal para material esterelisado, (17 em. x 42 cm. X
x 18 em.), uma.
Agulha de injeção, de aço inoxidavel, 3 em. x 10/10 mm., uma.
Agulha de injeção, de aço inoxidavel, de 3 em. x 10/10 mm., 5. Caixa de metal para seringa de 1 cc., uma.
uma.
e.
Caixa de metal para seringa de 5 cc., uma.
Agulha de injeção, de aço inoxidavel, 5 em. x 12/10
7. Caixa de metal para seringa de 10 cc., uma.
8. Caixa de metal para seringa de 20 cc., uma.
uma.
Agulha de injeção, de aço inoxidavel, 7 em. x 15/10 rum., 9. Caixa de necropsia (1.176), uma.
urna.
,10. Caixa de obstetrícia, de Joger (35.015), uma.
Agu:ha de injeção, de niquel, 2 em. x 5/10 mm., uma,
11. Caixa para inseminação artificial, mqdelo a Aeseulap (34.050)i
uma.
Agulha de injeção, de niquel, 3 em. x 8/10 mm., uma.,
12. Camalha para cavalo (11.260), uma.
Agulha de injeção, de niquel, 3 em. x 10/10 mm., uma.
Canula de ebonite com 12 em. (39.141), uma.
Agulha de injeção, de niquel 5 em. x 10/10 mm., uma..
14. Ganula de estanho com 25 em., para lavagam intestinal (39.150),
Agulha de injeção, de fiquei, 5 em. x 12110 mm., uma.
uma.
Agulha de injeção, de niquel, 7 cm. x 15/10 mm., uma.
Canula-sonda de latão, com 10 em. para pé (24.731), uma.,
Agulha de Reverdin, metade curva, com 24 em., uma.
ÀS.
Capa de algodão para cavalo, uma.
16.
Agulha de Reverdin, metade curva, com 15 em., uma.
17. Carteira cirúrgica (13.822), uma.
Agulha de sedenho, com 14 em. (19.210), uma.
18. Cautérios de 1 a 6, para grampos de Vachette .(2i .828), ocS
Agulha de sedenho, com 40 em., em 3 peças (19.212), umil.
loção.
Agulha de sedenho, de ponta abotoada, com 20 em. .((9.200);
19. Conta-gotas de ponta curva, um,
uma.
Agulha de sedenho, de ponta abotoada, com 35 em. (19.294); 20. Cociótomo (30.545), um.
21. Costótomo (644), um.
uma.
22. Cuba reniforme de ágata n. 26, unia.
Agulha de sedenho, Sewell, para pé (19.185), uma.
Cuba reniforme de ágata, n. 30, uma.
Agulha de sedenho, em "S", com 25 em. ((9.285), utak
24. Cuba retangular de .igata, de 26 em. x 21 cm., uma.
Agulha de sutura curva, de IQ em. (.1.4.449), uma.
25. Cuba retangular de ágata, de 30 em. x 26 em., uma.
Agulha de sutura curva, de 8 cm. (14.449), uma.
Agulha de sutura curva,. de 5 em. (14.419), uma.
Xe. Cureta cortante circular n. 2 (22.913), uma.
27. Cureta cortante circular, n. 4 (22.913), unia.
Agulha de sutura curva, de 3 em. (14.449), uma.
28. Cureta cortante circular, n. 6 (22.913), unia.
Agulha de sutura, metade curva, de 9 em. (14.445), uma.
29.. Cureta cortante oval, n. 2 (22.915), ama.
Agulha de sutura, metade curva, de 8 em. (14.445), uma.
99. Cureta cortante oval, n. 4 (22.915), uma.
Agulha de sutura, metade curva, de 5 em. (14.445), uma.
31.. Cureta cortante oval, n. 6 (22.915), unia.
Agulha de sutura, metade curva, de 3 em. (14.445), tma.
32. Cureta de Menski tara esvasiamento do reto (30.395), uma.
Agulha de sutura reta, de 7,5 em. (14.425), uma.
• Agulha de sutura reta, de 6 em. (14.425), uma.
03. Curetas de Mayr, de 1 a 4, para dentes (29.546), coleção.
Depressor de Reynai para exames de boca (29.810), um.
Agulha de sutura reta, de 5 em. (14.425), uma.
Descanso de metal para 6 bisturis (36.870), um.
2.
Agulha de sutura reta, de 3 em. (14.425), uma.
Agulha de Vennerhoin, à direita, para laringe C28.313), trina. ,1. Economizador de alcool com bacia de vidro e depósito niquee
naldo, funcionando- a pedal, um.
Agulha de Vennerhoin, à esquerda, para laringe (28.312), uma.
Agulha para retirar corpo estranho do olho, curva 1,25.519), 2. Escalpelo de Hobday, para laringe (22.108), um.
uma.
3. Escavador de dentes (29.880), um.
Agulha para retirar corpo estranho do olho, reta (25.5(8). 4. 'Escopro reto, de 6 mm. de largura (23.561), um.
uma.
Escopro reto, de 8 mm. de largura (23.561), um..
5.
Alavanca de Naumann, côncava, para dentes (29.343), uma.
6. Escopro reto, de 10 mm. de largura (23.361,, um.
Alavanca de Naumann, convexa, para dentes (29.542), unia. 7. Escopro reto, de 12 mm. de largura (23.5611, um.
Alavanca de Naumann, reta, para dentes (29.541), uma.
b. Escova de corbas de trepanação (23.523), uma.
Aparelho de suspensão, modelo de Munich (40.310), um.
9. Escova do unhas, uma.
Aparelho para desinfeção a leite de cal 1,37.746), um.
10. Esguicho para duchas (eclipse), um.
Aparelho para injeção de Oro para 500 ca., um.
11. Especulun nasal de Feig, com 18 cm. (26.549), um.
Aparelho para injeção de sóro para 1.000 cc., um.
12. Espeeulun vaginal de Hofmann (32.740), um.
Aparelho para massagens (de Itaebiger) (40.358), UM.
13.. Espelho dentário articulado, com 24 mm. de diametro (29.888)d`
Aparelho para transfusão de sangue (grandes animais), um.
um.
Aparelho para trepanação, com caixa de madeira (23.630), um. 14.
Eeterilisador a alcool, com 4 em. x 18 em. x 8 cin., um.
Armário-vitrina de ferro esmaltado, 3 prateleiras de cristal, I. 15. Esterilisador a aleool, com 6 em. x 28 em. x 14 cm., um.
porta com chave; 0m,40 x im,52 x 011451, um.
Esterilisador elétrico com 6 em. x 19 em. x 9 em., um.
Armário-vitrina de ferro esmaltado, 3 prateleiras de cristal, A 16.
Esterilisador elétrico, com 8 ern. x 32 cm. x 5 cm:, uni
17.
portas com chave; 0m,40 x im,65 x 0m,65, um.
Estetoscópio
bi-auricular, um.
18.
Aspirador de Dieulafoy, de 100 cc., com 3aixa de metal ((7.742); 19. Estetoscópio de
alumínio, um.
um.
20. Estilete abotoado, de estanho, com 10,5 cm. (13 258), um.
Aspirador de Potain, com caixa de madeira (17.830), um.
21. Estilete abotoado, de estanho, com 20 em. (13.258), um.
Assentador de bisturis (2.910), um.
22. Estilete abotoado, de estanho, com 30 em. (13.258), um.
Auto cautério Dechery (20.255), um.
Estilete mirtiforme niquelado, cem 10,5 (13.280), um.
P.
Avental de cretone para enfermeiro, um.
Faca de Weber, curva, para vias lacrimais (25.-178), uma.
Avental de cretone para médico, um.
2. Faca de Weber, reta, para vias lacrimais (25.478), uma.
Bacia de ágata de 25 em. de diametro ,uma
3. Faixa de Esmarch (21.086), uma.
Bacia de ágata de 30 em. de diametro, uma.
4. Fio-serra de Gigli, com 30 em., um.
Balde de ágata, um.
Flama com 3 laminas (19.933), ume.
5.
Balde de ágata com tampa niquelada de pulai, um
Flamula simbólica (cruz azul), de lã, uma.
6.
Bisturi comum, lamina grande (21.360/6), um.
Wnreepe de Frick, com suporte desmontavel, para extraçãe de
7.
Bisturi comum, lamina pequena (21.360/8), um.
dentes (29.260), um.
Bisturi de Gunther, com lamina côncava, para obstetrícia 1. Garrote de Esmarch (21.100), um
(34.737), um.
Goiva de 6 mm. (23.562), uma.
Bisturi de Gunther, com lamina reta, para obstetrícia (24.736); 2.
3. Goiva de 8 mm. (23.562), uma.
4. Goiva de 10 mm. (23.562), uma.
Bisturi de lamina convexa e grande (21.360/3), um.
s. Goiva de 12 mm. (23.562), uma.
Bisturi de lamina soavam e pequena (21.360/21. um.
e. Goiva para retirar corpo estranho do olho, uma.
Abridor do boca para administração de bolos \10.030), um.
Afastador de cabo fenestrado (23.170), um,
A fastador de um dente rombo, cabo fenestrado (23.139); um.
Afa ,,tador de dois dentes rombos, cabo (enastrado (23.152),
um.
Afastanor de trás dentes rombos, cabo fenestrado (23.153),
um.
Afa ,lador de um dente ponteagudo, cabo fenestrado (23.138),
um.
Afa,Iador de dois dentes ponteagudos, cabo fenestrado (23.142),
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Gorro de cretone para médico, uni.
43.
Grosa para dentes, modelo iaglês (29.658), uma,
44.
Herniótomo curvo; abotoado (30.290), mil
45„
1.
IIipennetro de Landsberg (7.598), um.
Insufl tutor de borracha (39.457), um .
i„
47.
2.. Insuflador de iodofórmio com depósito de tlib
nIt# (39.338); 48.
um.
49.
3. Insuflanur dulilo de borracha (39.446), um.
50.
4. Intermediário para seringa, um.
5. Irrigador de ágata para um litro (graduado), uni.
, 1.
2.
Irrigador de ágata, para quatro litros (graduado), um.
8.
3.
7.
Irrigador do ágata para cinco litros (graduado), um.,
4.
Irrigador de ágata para dez litros (graduado), ume
8.
5.
1. Lamina curva, para suor (41.310), uma.
6.
2. Lampada de metal para alceol, uma.
7.
3. Lança-bolos de madeira (27.352), um.
8.
4. Lança-bolos do metal flexivel, "Thiro" (27.370), uni.,
9.
5. Lavabó de 1 barril, com pia de porcelana, um..
10.
6. Lima para dentes (29.715), uma.
11.
7. Ligas de lã, 0m,12 x 2 m. (40.436), par.
12.
8. Ligas de lá, 0m,10 x 2 m. (40.436), par,
13.
9. Ligas de lã, 0m,08 x 2 m. (40.436), par..
1.
10. Luvas de borracha, finas, par.
2.11. Luvas de borracha, grassas, par.
12. Luvas de Chaput (para necropsias), par.
3.
1. Maneador de linho (11.278), um.
Manilhas
inglesas
com
corrente
(11.098),
jogo.
2.
4.
Máquina de tosar, uma.
3.
5.
4. Martelo de trepanação, de metal (22.860), um.,
6.
5. Martelo percursor de Degerine, um.
7.
8. Martelo percursor de Traube, modelo médio, um..
8.
7. Máscara para clorofórmio, para cavalo (17.001), uma. •
9.
8. Mesa auxiliar de -ferro esmaltado, com 1 prateleira, ugut..
10.
Navalha cirúrgica com cabo de metal, uma.
1.
11.
2. Nivelador do Brogniez, para dentes (29.580), unV
12.
Oftalmoscúpio de Morton, um.
1.
ft3.
1. Pedra para afiar bisturis (3.085), uma.
2. Pedra para afiar renetes e sálvias (3.152), uma.
14.
3. Pinça de disseção, modelo Colin, de 14 em. (12.816);
15.
Pinça
de
Mohr,
para
borracha
de
irrigador,
uma,
4.
16„
5. Pinça de Moller, para aritenoide (28.335), uma.
17.
6. Pinça de Relyance, para castração.
18.
7. Pinça dente de rato, modelo Colin, 1 2 dentes, oro 1,4 Off, 19.
(13.056), uma.
20.
' 4•
e
8. Pinça goiva, curva (23.314), uma.
21.
•
uma.
9. Pinça goiva, reta (23.313),
22.
10. Pinça emostática de Doyen (22.385), uma.
23.
11. Pinça emostática de Doyen, com dente de rato (22.388), uma.
12. Pinça emostática de Kogher, curva, com 9,5 cru„ ,(22.362), 24.
7.
;3.

13.

uma.
Pinça emostática do Kogher, curva, com 14 em. :(22.368),
urna.

Pinça emostática de Kogher, reta coro 9,5 em. (22.351), urna.
Pinça emostática de Kogehr, reta, com 14 cm. (22.356), uma.
Pinça emostática de Péan, curva, mordentes 4iurtos, com 10,5
cm., (22.212), uma.
17. Pinça emostática de Péan, curva, mordentes curtos, cora 14 em,
(22.216), uma.
18. Pinça emostática de Péan, curva, mordentes longos, Nora 10,0
em. (22.242), uma.
19. Pinça emostátiea de Péan, curva, mordentes longos, com 14 cm.
(22.216), uma.
20. Pinça emostática de Péan, reta, mordentes curtos, com 9 cai.
(22.201), uma.
21. Pinãa emostática de Péan, reta, mordentes curvos, com 14 em.
(22.206), uma.
22. Pinça emostática de Péan, reta, mordentes longos, com 9 cm..
(22.231), uma.
23. Pinça emostática de Péan, reta, mordentes longos, com 14 can..
(22.236), uma.
.
24. Pinça para chalázio (25.825), uma.
,
25. Pinça para cílios (25.837), urna.
26. Pinça colocar e retirar grampos de Michel '(15.696); uma.: .
27. Pinça para corpo estranho (12.665), uma.
28. Pinça para curativos, curva, com cremalheira de 21 CM,
(12.592), uma.
29. Pinça para drenos de borracha, de 18 em. (19.121), uma.
30. Pinça para entropion (25.820), uma.
31. Pinça para exame de pé, modelo Vienense (23.880), uma.
22. Pinça para grampos de Vachette, com pares de mordentek
modelo pequeno (24.831), uma.
33. Pinça para grampos de Vachette, com 3 paras de mordentes,
modelo grande (24.832), uma.
Pinça para hérnias, modelo francês (30.230), uma..
34;
35. Pinça para material esterilizado (37.031), uma..,
Pinça para sequestro, curva (23.251), uma.,
38.
27. Pinça para sequestro, reta (23.250), uma.
38. Pinça para tampões com 38 cm. (32.900), uma.
39. Pinça para tirar balas, modelo inglês (24.046), uma. Pinça universal (Drapier), para seringas e agulhas, um5, 1,
14.
15.
16.

'41.
Pinça de Reynal, para castração (31.779), uma.
' 12. Rlesstmetro graduado (6.636). um.

25.
26:
27.
22.
29.
30.
2.

2.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
41.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
21.

22.
23.
25.
26.
27.

28.
1 29.
30.
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Porta-agulha de Mathieu, um
Porta-nitrato de prata, urna
Protetores de boletos, de 20 a 21 em. (41.510), par..
Protetores de boletos, de 21 a 23 cm. (41.510), par.;
Protetores de canela, de 18 a 20 cm. (40.513), par..
Protetores de canela, de 20 a 23 em. (40.513), par.
Protetores de joelho (40.162), par.
Pulverisador de Neubarth, para fossas nasais (39.348). um.
Pulverizador de 100 cc. (.i0.410), uni.
Recalcador curvo, para molares, (29.510), um,
Recalcador reto para molares (29.514), um.
Reneto direita, garganta estreita (23.962/1), uma.
Reneto direita, garganta larga (23.962/4), uma.
Reneto direita, garganta média (23.962/3), uma.
Reflete dupla, -garganta estreita (23.067/1), uma.
Reneto dupla, garganta larga (23.967/4), urna.
Renete dupla, garganta média (23.967/3), uma.
Renato esquerda, garganta estreita (23.962/7), uma.
Reflete esquerda, garganta larga (23.962/10), uma.
Rendo esquerda, garganta média 23.962/9), uina
Rinolaringescópio -de Freese (20.720), uma.
Rugina com cabo de metal (23.442), uma.
Saca-bocados para trepanação (23.527), um.
Saco para cataplasma, 70 em de altura x 60 cm de cirournfa;
rência, p., pé anterior (40.650), um.
Saco para cataplasma, 40 em de altura x 80 cm de oireumk-I
rência, p., pé posterior (40.655), um.
Sálvia direita, modelo francês (24.052/5), uma.
Sálvia dupla, modelo francês 24.052/7), uma.
Sálvia esquerda, modelo francês (24.052/6), uma.
Seringa de borracha n. 0, uma.
Seringa de borracha
4, uma.
Seringa do borracha n. 8, uma.
Seringa de borracha n. 12, uma.
Seringa de borracha com pipo de osso, n. 8, uma.
Seringa de borracha com pipo de osso, n. 12, uma.
Seringa de estanho, de 10000 ec para lavagem intestinal
(17.555), uma.
Seringa de Roux de icc, uma.
Seringa de Roux de 5co, uma.
Seringa de Roux de 10co, uma.
Seringa de Roux de 20ce, uma.
Seringa de vidro para injeção, de 1cc, uma.
Seringa de vidro para injeção, de 5cc, uma,
Seringa de vidro para injeção, de lOce, uma.
Seringa de vidro para. injeção, de 20 cc., uma.
Seringa para olho, ltecord, com 3 cánulas (25.930), unrã.
Sonda de metal, de 8 mm x 30 em, para eateterismo da ãget%
(30.875), uma.
Sonda de Ziehn, com 3 °anulas, para lavagem uterina e 7re-+
sical (33.939), uma.
Sonda esofagiana de Mareck (24.245), uma.
Sonda uretral, com mandril, 8rnm x 110 em (30.825), uma.Bonda uretral, com mandril, lOmm x 110 cm (30.825), uma.
Sonda uretral de borracha, 8 mm x 110 em (30.845), ume.:
Sonda uretra' de borracha, 10mm x 110 em (30.845), uma.
Sondas para canal lacrimal, de 1 a 6 (25.940), coleção.
Talha de corrente, com freio e força de 500 quilos (40.318);
uma.
Tambores de metal, com 22cm de diâmetro x 15 em de alto"
ra, para esterilização, uma.
Tenútomo abotoado (28.775/2), um.
Tenótomo de ponta romba (28.775/3), um.
Tenétomo ponteagudo (28.775/1), uma.
Tenta-cânula de 14 cm, uma.
Termocautério Pakelin, um.
Termómetro clinico veterinário, com estojo de Metal, unt:
Termômetro para banho, um.
Tesoura cirrúrgica, curva, ponta romba, uma (c/i2 em);
Tesoura cirúrgica, curva romba e/ 18 cm, uma.
Tesoura cirúrgica, reta ponta fina, e/ 14 cm, uma.
Tesoura cirúrgica, reta pontas rombas, c/ 12 em, uma.
Tesoura cirúrgica, reta pontas mobas, c/ 18 em, uma
Tesoura espatulada, para curativos, (16.652), uma.
Toalha de cretona para ascultação, com 1m,60 x 0m,60, umg.e
Torneira de ebonita, com 2 cânulas, para irrigador, uma. I
1
Torquez para cortar casco (24.993), uma.
Tosador manual (42.602), um.
Traqueótomo de Brogniez (28.198), um.
Trépano de Doyen, com 8 brocas, em caixa de rnad. 23.476);
um.
Trocater de Billroth, de 7mm, para toraoentese (19.050), uni.,
Trocater de Eber, com 2 cânulas, de 8 mm, para punção dei
rurnen (18.848), um.
Troeater de Fleuhent, de 8 mm, Para Pli nCilo da bexiga (18.985)',
um.
frrocater de Nocard, de 2,5 rara, para soroterápia (19.080);
um.
rocater de Nocard, de 4 raro, para soroterápla (19.081);

um.
Trocater de 4 elementos (18.806), um.

Trocater de Vicy, de 4 mm, para a punção ao ceco (17.780), um.

Trocater explorador, de 1,5 mm (18.700), um. -

Trocater -explorador, de 3 mm 18.7011, um.
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Trocater tragues!, de 3 mm, com 2 staulas (19.068), um
11.
Tronco do Vinsot, um.
12.
Tubo de borracha para aparelho de somo, metro.
13.
••
Tubo para borracha duchas, com 3/4 (19'mm). nietrO.
14.
Tubo do borracha para irrigador, metro.
15.
Tubo de traqueotómia permanente, de 4,5 cm (28.505), 16.
um.
17.
37. Tubo de traqueotomia permanente. de 6,5 em (28.505), 18.
19.
38. Tubo de traqueotomia provisória, de 16 ca. (28.400), um. 20.
39. Tobo do vidro para seringa de Roux de Ice, um.
21.
40. Tubo de vidro para seringa de Roux de 5cc, um.
22.
41. Tribo do vidro para seringa de Roux. 10ce. um
23.
42. Tubo de vidro para serin ga de Roux, 20cc, um.
24.
43. Tubo de vidro para aparelho de soro, par.
1.
b) - Apósitos.
2.
1. Alfinetes do cabeça, em carta de 120, carta.
3.
2. Alfinetes de segurança. dúzia.
4.
3. Algodão em pasta, quilo.
5.
4. Algodão hidrófilo, qu ilo.
1.
5. Algodão sinho em peça de 10 m., para atadura, peca.
2.
6. Ataduras de gaze hidrófila, 5 jardas x 5 em (4m,57 z Om,05 em), 3.
dúzia.
4.
7. Ataduras de gaze hidrófila, 5 jardas x 8 em (4m,57 x Oni3O5), 5.
dúzia.
6.
8. Ataduras de gaze hidrófila de 5 jardas 8 em, (4in,57 z 0m,10), 7.
dúzia.
8.
9. Ataduras de morim, 5 jardas x 5 em (4m.57 x Om.05), dúzia. 9.
go. Ataduras de morim, 5 jardas x 8 em (4m.57 x 0m.09). dúzia. 10.
11. Ataduras de morim, 5 jardas x 10 em (4m,57_ z. 0m,40)„ dúzia. 11.
1. Cafegut esterilizado n. 00, tubo.
1.
2. Caterrut esterilizado n. 2, tubo.
2.
3. Categut esterilizado n. 4, tubo.
3.
4. Categut esterilizada n. 6. tubo.
4.
5. Crina de florem n. 1. tribo.
5.
Ct“o^
florenra n. 3. filho.
6.
6.
7. Crina de florenca n. 5. tubo.
1.
Dreno de borracha, com furos n. 8. 11111.'
1.
1.
2.
2. Dreno da borracha, com furos n. 15. um.
3. Dreno de borracha, com furos, n. 20. inre."
3.
4. Dreno de borracha, com furos n. 25. um.
4.
5. Dreno da borracha, com furos, n. 30. um.
5.
Dreno da borracha, com furos, n. 40. um.•
6.
6.
7. Dreno do borracha, sem furos. n 8, um.
7.
8. Dreno de borracha, sem furos, n. 15. um.
8.
9.
9. Dreno da borracha, sem furos. n 20. um.
*Mann da borracha, sern furos, n. 25. um.
40.
10.
Drenn da borracha, sem furos. n. 30. um.
11.
11.
_12. Dreno da borracha, sem furos, a, 40. um.
12.
1. Esparadrato adesivo, 5 jardas x 2 polegadas (4m.57 x /11'5.05), 13.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

1.

2.
3.
4.
5.

1.

2.

carretel.
Pio do bretanha a. 1, em bobina de 400 j ardas (306 aud.

bobina.

Fio da bronze de 4/10 mm, para suturas, metro.
Fio de seda esterilizado. 11. 4. tubo,
Fio da g oda esterilizado. n. 3. tubo.
Fio fie seda esterilizado, n. 5. tubo.
(na hidrAfila. caixa de 1 metro. caixa.
na7A inciotormado. caixa de 1 metro. caixa.;

Gramnos via R1ichel. 14 mm x 3mm. cento.
Oramnns da ntichel, IR mm x 3mm. cento.
5, liramnos da Vi ehel. 22 mm x 3mm. cento.
nrrunnos via Vnebette. 13 mm. Cento.
5.
nramnos via vachette, 16 zum rent0,.
7.
(Iraninos via varheff e, 20 mm, cento.
S.

4.

I)

nr,:nr,r11)ro 1e urs

1.
2.
1.
2.
3.

Caneca do louça com tampa dara 1.000 cc., um.
Capsula do porcelana, com cabo, para 50 cc., uma.
Capsula de porcelana, com cabo, para 125 cc., tinia.
Capsula do porcelana, com cabo, para 250 cc., uma.
Chaleira do alumínio para 5 litros, urna.
Conta gotas normal, um.
Copo do vidro, graduado, parit 5 cc., um,
Copo do vidro, graduado, para 15 cc., um.
Copo de vidro, graduado, para 30 cc., um.
Copo de vidro, graduado, para 60 cc., um.
Copo do vidro, graduado, para 125 cc., um.
Copo de vidro, graduado, para 250 cc., um.
Capo de vidro, graduado, para 500 cc., uni.
Copo do vidro, graduado, para 1.000 cc., um.
Espátula de aço, de 8 em., uma.
Espátula de aço, de 16 em., uma.
Espátula de aço, de 20 em., uma.
Espátula de osso, de 18 em., uma.
Espumadeira de alumínio, uma.
Faca de cortar rolhas, uma.
Fogareiro a álcool, Hassag, n. 28, um.
Fogareiro a gasolina, Prymus, n. 1, um.
Fogareiro a gasolina, Primus, n. 50, um.
Funil de ágata, de 250 cc., um.
Funil de ágata, de 500 cc., um.
Funil de vidro, de 15 cc., um.
Funil de vidro, de 60 cc., um.
Funil de vidro, de 250 cc., um.
Funil de vidro, de 500 cc., um.
Funil para filtração a quente, um.
Gral de porcelana, para 500,0 e 1 pistilo, um.
Oral de porcelana, para 1000.0, com pistilo, um.
Oral de vidro, para 125.0 com pistilo, um.
Gral de vidro, para 250.0, com pistilo, um.
Gral de vidro, para 500.0 com pistilo, um.
Gral de vidro, paca 1000,0, com pistilo, um.
Lâmpada de vidro de 6 cc., a álcool, uma.
Panela de alumínio para 3 litros, uma.
Panela de alumínio para 4 litros, uma.
Pedra marmore de 2 em x 30 x 30 em., uma.
Peneira de arame, fina, uma.
Peneira de arame, grossa. uma.
Pesa-xarope de Baumé, um.
Pesos de 1 centigr., a 1 grama, coleção.
Pesos de 1 centigr„ a 10 gramas, coleção.
Pesos de 1 centigr., a 2000,0. coleção.
Placa de vidro de 0.6 em x 30 em x 30 em., uma.
Pote de louça, com tampa de celuloide, para 30.0. uma.
Pote de louça, com tampa de celulnide, para 00.0. um.
Pote de louça, com tampa de celriloide. para 125.n. um .
Pote de louça, com tampa de celuloide, para 250.0. um.
Pote de louça, com tampa de celuloide, para 500,0, umSaca-rolhas de ferro, um.
Suportes para funis com aneis, um.
Tacho de alumínio para 5 litros. um .
Tamiz de seda n. 3. um.
Tela de arame galvanizada, com amianto, de 12 cm x 12 em,

4.

Tela de arame galvanizada, com amianto, de 16 em a 16 em.,

14.
15.

uma.
lama.

Tesoura de aço para papeis, com 20 cc., uma.
Trempe de ferro de 10 em x 18 em., uma.
Trempe de ferro de 16 em x 25 em., urna.
Vidro de boca estreita com rolha esmerilharia, para 30,0, 4:
um.
Ctramnos da vertiam.. 25 mm. cento.
O.
2. Vidro de boca estreita com rolha esmerilhada, para 60,0.
10, nramnos da verhette, no mm. cento.
um.
Gramnon da Vacile/ te, :35 mm, cento.
11.
Vidro de boca estreita com rolha esmerilhada, para 125,0,4
fic números entre paristes'''. anosio. diseriminae ga 3.
ObeservarAe q
um.
via st nilon ar' ionfg d, elfnfea e 1nborntArio, referem-se nos de,
ratAloao
Jeffer /11 Seheerer, 4 11 edição, a cujos modelos tais 4. Vidro de boca estreita com rolha esmerilhada, para 250,0,
um.
art;ens devem obedecer.
Vidro
de boca estreita com rolha esmerilhada, para 500,0,
Segundo grupo - Utensílios de Pornideia, material de Laboratório 15*
um.
e acessórias
de boca estreita com rolha esmerilhada, para 1000,0,
1.
Alambique de serpentina, distilação continua, para 5 litros, 6. Vidro
um.
um,
7. Vidro de boca larga com rolha esmerilhada, para 30,0,
2. Almofariz da bronze, para 1.000 grms., um.
um.
3. Anerta-rolhns. um .
8. Vidro de boca larga com rolha esmerilhada, para 50,0,
I. Ttninnea do nrecisão sensivel h 1 mili gr., com peses. uma.
um.
2. PnInnea da Roberval, para 2 mulos. tuna.
Vidro
de boca larga com rolha esmerilhado., para 125,0,
9.
3. %lancil granathria com peso da 1 centigr,
10 gr., uma.
um.
4. ract so de vidro de 15 cm., um.
10. Vidro de boca larga com rolha esmerilhada, para 250,0,
Pa cdtio de vidro de 25 rui., um.
4.
um.
1. Crienrola da Acata para 1 litro, rima.
2. Caenrola de szata para 2 litros. uma.
Vidro
de boca larga com rolha esmerilhada, para 500,0,
3. Cnearola da alumfnio para 1 litro. uma.
um.
A. Caearola do alumínio nora 2 !Proa. uma.
Vidro de boca larga com rolha esmerilhada, para 1000,0,
5. enneen
Ao.ata graduado, Para 500 cc., nm.
um.
6. Caneco de Pra t a 'matinado. para 1.000 cc.. um.
Vidro
de boca larga com rolha esmerilhada, para 2000,0,
13.
um.
7. Caneco de áenta graduado, para 2.00 cc.,
um.
8. Caneco de loura graduado para 500 cc., um.
113. Vidro de boca larga com rolha esmerilhada, para 5000,0,
0. Caneco de loura graduado para 4.000 cc.. um.'
um.
to. Caneco do lowa graduado para 2.00 cc., um.
5.
6.
7.
- 1.

(-11,- , ,4nTrn 1
1

1.
2.
15.
5.
8.
1.
2.
3.
4.
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(01 11$i:11.11.ti,
el tia',

do Foinel, com ligação esmerilhada para g utr_os,

me.

A;bunhilimetro de Esbach, uni
.41çziJ platina, uma.
.1ritelho do aJaó-..., um.
Auto-c . ave ebturls ?riaind, a querosene, 40 em x Z5., um
Ba!ão de fundo chato, vidro de Jena (ou similar) de 50 CO,
um.
Balão de fundo chato, vidro de Jena (ou similar) de 125 co.,
um.
Balão de fundo chato, vidro de Jena (ou similar) de 250 co.,
ma.
Balão de fundo chato, vidro de Jena (ou similar), de 500 co.,
Um,

Balão de fundo chato, vidro de Jena . (ou similar), 4e. LOW CO.,
UM.

8.
7.
8.
9.
10.
41.
.12.
$3.
$4.
15.
48.
17.

Balão de vidro de Ertemeyer, de 250 co., um.
Balão de vidro neutro, aferido, de 100 co., um.
Balão de vidro neutro, aferido, de 250 cc., um.
Balão de vidro neutro, aferido, de 500 cc., um..
Balão de vidro neutro, aferido, de 1.000 cc., um.
Balão de vidro neutro, com rolha esmerilhado, de 100 00.,
um.
Balão de vidro neutro, com rolha esmerilhada, de 250 oe.1
um.
Balão de vidro neutro, com rolha esmerilhada, de 500 ee.,
UM.

Balão de vidro neutro, com rolha esmerilhada, de 1.009 oo.k
um.
Banco giratório de . ferro, esmaltado, um.
Bandeja de ferro zincado, com 5 cm. x 50 cm. x 30 em., uma.:
Banho-maria cilíndrico, nivel constante, com 20 em. de dl&
metro, um.

Barril de vidro com tampa e torneira, para 10 litros, um,
Bateria de Borel, uma.
Bico a alcool Onis, com depósito, um.
21. Bico de Bunzen, coin chama ecónomica, um.
£2. Bomba para vácuo com motor de 1/4 de LIP, elétrica, uma,
23. Bomba para vácuo com motor de 1/8 de HP, elétrica, uma,,
Bureta de 5 cm. cúbicos (cc.), graduada ao décimo, uma,
24.
Bureta de 10 cc., graduada ao décimo, uma..
25.
Bureta de Godoy, uma.
28.
Cabo de Kolle, um.
1.
Caixa de vidro para cortar lâminas, unia
2.
Cálice de vidro de 30 cc., um.
3.
4.
Cálice de vidro de 100 co., um.
Cálice de vidro de 250 co., um.
5.
Gampanula de vidro para microscópio, COM RI etti. de tini% X
6.
25 cm. de diâmetro, uma.
Gentrifugador manual (modelo "Ecoo"), para 4 tubos de 26 ço.k
7.
um.
Cesta de arame para 12 tubos de cultura, uma.
8.
Corta-batatas, um.
9.
Cristalizador de 4 em. x 12 em., um..
10.
Cristalizador de Godoy, um.
il.
Despertador de 1 minuto, um.
1.
Escova para tubos de ensaio, uma.
1.
Espátula de platina, unas.
2.
3. Estufa biológica elétrica, com termo-regulado, de 80 k 30 ir 40
cm., uma.
Filtro de Kitassato de 1 litro, com vela de Garros (para
1.
um.
I
;
.1,, I I
Forno Pasteur-45, a querosene, um.
•
• •
Frasco de Borel, um.
9.
Frasco de Erlemeyer de vidro Jena (ou sitaibir)', til" 100 56.1
A.
um.
8,,
Frasco de Erlerneyer de vidro Jena (ou similar), para 260 ed.,
um.
Frasco de Erlemeyer de vidro Jena (ou similar), para SOO ed.,
d.
um.
y. Frasco de Erlemeyer do vidro Jena (ou eIw4Iarj , pari 1.90Q
co., um.
Frasco de Kitassato, para 500 se. " um.
8.
9. Frasco de Kitassato, para 1.000 co., um,
Frasco de Kitassato, para 2.000 co., um.
40.
Fura-rolhas de 1 a 8, coledio.
$1.
Garrafa de Roux, uma.
1.
Heinatimetro de Leitz-Mets, com campo duplo "ek pinaa, um.
Homatimetro de Sabli, um.
2.
1.
Lâmina escavada, para microscopia, cento.
Lâmina lapidada, para microõcopia, cento.
2.
S. Lâmina de 22 mm. x 22 mm., para microscopla, aeilto.
4. Lâmpada para microseopia, uma.
„ Máquina de cortar carne n. 1, uma.
2. Microscópio (modelo Leitz, FT 25/92; estativa com inclinação;
parafuso micrométrico bi lateral; piltina de coordenada
em cruz, conaensador com diafragma ri; espelho com
pinão e crenialheaa; . 3 oculares; 3 objetivas (inclusive a
. de imersão). um.
3,
Nlif.. ,,Ionm pura pnim-aeão congelada e a pazefina. com vá"
rafuso micr • métrico (JS. v/2.310). um.
18.
$9.
20.

Dozembro ie iiYaR 250;1

Molde para parafina, um.
Pinça de Cornet, para laminas, uma.
2. Pinça de madeira para tubos de ensaio, uma.
3. Pinça de pontas finas e curvas para microscopia J.S. v/1.602,
uma.
Pinça de pontas finas e retas para niicroscopia. J.S. v/1.661,
uma.
Pinça para larninulas J.S. v/3.748, uma.
Pipeta de bola sem graduação, uma,
7. Pipeta de 1 co., graduada ao centésimo, uma.
8. Pipeta de 1 cc., graduada ao décimo, uma.
9. Pipeta de 5 cc., graddada ao décimo, uma.
10. Pipeta de 10 cc., graduada ao décimo, uma
Placa de Petri, de 10 cm. de diâmetro, urna.
11.
Porta-lâminas para 6 laminas, um
12.
13.
Proveta de 25 cc., um.
14.
Proveta de 125 cc., um.
15.
Proveio de 250 co., um.
Proveta de 1.000 co., um.
1. Refrigerador elétrico, de 4 pés cúbicos (143 decirnetros odbilco g ), um.
Suporte de madeira para balóee, um.
1.
Suporte de madeira para buretae, um.
2.
3. Suporte de madeira para 12 tubos de ensaio, um.
Termómetro para 100 graus, um.
1.
2. Termómetro para 250 graus, um.
3. Tubo de cultura de 18 x 180 mm., um.
4.
Tubo de cultura em batata (Roux), de 18 x 180 nana., um.
5. Tubo de ensaio de 16 x 180 min., um.
6. Tubo de Hemolise de 9 x 100 mm., um.
1, Ureómetro segundo Yvon, modificado para , angue e urina.
um.
C.
2.) UreiSmetro de Ithuesnann, um.
3. Urodensimetro de Yvon, um.
1. Vela de Chamberlad, original "F" uma.
2. Vela de Chamberlad, nacional "P:", urna.
3. Vidro conta-gotas amarelo para 80,0, um
4. Vidro de relógio de 5 cm. de diâmetro, ui.
0. Vidro de relógio de 7 cm. de diâmetro, um.
c) - Aecessórios de farmácia e lakratório:
1. Batoque de cortiça para vidro de boca larga de 15,0, cento PR.
I 2., Batoque de cortiça para vidro de boca larga de 30,0, cento PR.
' 3. Batoque de cortiça para vidro de boca larga de 60,0, cento PR.
4. Batoque de cortiça para vidro de boca larga de 125,0, cento PR.
Batoque de cortiça para vidro de boca larga de 250,0, cento ?R.
O.
8. Batoque de cortiça para vidro de boca larga d. 500,0, cento ?R.
Batoque de cortiça para vidro de boca larga s e 1.000,0,
7.
cento PR.
Cápsula gelatinosa de 5 co., cento PR.
I'.
2. Cápsula gelatinosa de 10 co.,cento PR,
1. Empola de vidro neutro de 1 ca., cento PI1
2. Empola de vidro neutro de 3 cc., cento Pll.
3. Empola de vidro neutro de 5 co., cento PR.
4. Empola de vidro neutro de 10 cc.., cento PR.
3. Empola de' vidro neutro de 20 cc., cento PR.
8. Empola de vidro neutro, fundo chato, de 5 cc., cento P11.
7. Empola de vidro neutro, fundo chato, de 10 cc., cento PR.
8. Empola de vidro neutro, fundo chato, de 20 cc., cento PR,
1. Papel de filtro n. 33, em pacote de 100 ditcos, pacote.
2.: Papei imperrneavel "cristal", resma PR.
3., Papel Kraft fino, 112 x 78 em., resma PR.
4. Pérolas de vidro para desfibrinar sangue, quilo.
1. Rolhas de borracha, quilo.
Z. Rolhas de cortiça para grandes garrafas, cento Pft.
3. Rolhas de cortiça para vidros de boca estreita, de 15,0, certo PA.
4. Rolhas de cortiça para vidros de boca estreita, de 03,0, cento PR.
3. Rolhas de cortiça para vidros de boca estreita, de 60,0. cento P11..
6. Rolhas de cortiça para vidros de boca estreita, de 125,0, cento
4.

1.

PR.

Rolhas de cortiça para vidros de booa estreita, de 250,0, conto
PR.
4. Rolhas, de cortiça, para vidro de boca estreita para 500,0 k cento
P11.
9, Rótulos "Agite-se", m:lheiro PR.
10. Rótulos "Uso externo", milheiro P11,
Al. Rótulos "Uso interno", milheiro PR.
12. Rótulos "Veneno", milheiro PR.
13.. -Rótulos para receituário, milheiro PR (').
14. Rótulos para vidro, 11 x 8,5 cm., m ilheiro PR, (*)•
16. Rótulos para vidros, 8.5 x 8,25 em., milheiro PR (•).
16. Rótulos para vidro, 1J x 5,5 cm., milheiro Plt (*).
1. Tubos de vidro, para nipetas, de 6 mm., quilo.
OBS.: Os números prec, d : lins de
ente parentesis, referem-se aos do catálogo d- J Ler tiz
4' ediçâo, a cujos
modelos deverão obedecer.
3° grupo - Drogds, meoitt.s,., !..ou e remates
1. Açafrão em pó, vidro de 25,0.
2. Acetamilida, vidro de 25,0.
2A. Acetamilida, vidro de 100.0.
(*) As matrizes são fornecieas pelaa repãrtições,
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3.

Acetato de amônio liquido, -vidro de 1.000,0,
Ac-ato neutro de chumbo, v.tiro cieF.U4/1.1,0.
4.
Acetona para análi.se, vidro de 250.0.
5.
Ácido acético galcial, vidro de 1.000,0
6.
Ácido arsenioso, vidro de 23,0.
4.
7A. Ácido arsenioso, vidro de 100,3.
7B. Ácido arsenioso, quilograrno.
Ácido azótico a 36 graus Be, vidro de 500.0.
8.
9.
Ácido azótico a 40 graus Bé, vidro de 500,0 (para paio),
10. Acido benznico, vidro de 100,0.
Aedo bórico, quilogramo.
il.
Ácido cítrico, •uilogramo.
12.
Ácido clorídrico, a 1,122-123, vidro de 500,0„
13.
14.
Ácido crórnico cristalizado, vidro de 25,0.e
Ácido fênico cristalizado, vidro de 250,0.
15.
16.
Ácido fênico líquido (95 To), vidro de 500,0.
Ác:do fosftirico oficinal, vidro lie 250.0.
17.
Acido fosfórico oficina', vidro de 1.000,0.
17 A.
18. Acido lático a 25* Bé, vidro de 100,0.
Ácido oxiilico crietalizado, p.a., vidro de má
19.
Ácido picrico, vidro de 100,0.
20.
20 A. Acido picrico, quilogramo.
Acido salicilico, quilogramo.
21.
22.
Acido sulfúrico a 1,836-1,841, p.a., vidro de 500,0,,
Ácido sulfúrico a 66 graus Bé, vidro de 1.000,0.
23.
Ácido tartárico, quilogramo.
24.
Ácido tricloraeg ico, vidro de 100,0.
25.
Acónito em p6, vidro de 100,0.
26.
Adrenalina. solução na:lesmai, vidro de 30,0..
27.
Água bi-distilada. empola de 10 cc.
28.
Agua distilado, litro.
29.
30.
Água fenicada 5 x 1.000, empola de 3 co.
31.
Rgua oxigenada, vidro de 100,0.
St A. Ag ua oxigenada, vidro de 300,0.
B. Água oxigenada, vidro de 600.0.
3t.. Alcaçuz em pó, vidro de 500,0.
r? A. Alcaçuz em pó, quilogramo.
Alcatrão da Noruega, J.W., vidro de 500,0.
33.
Alcatrão mineral, quilogramo.
34.
ri A. Alcatrão mineral, lata de 18 quilogramos.
Akiatrão vegetal, quilograma
35.
A. Alcatrão vegetar, lata de 18 quilogramps,
36.
Álcool absoluto. litro.
Álcool a 90 grabs, litro.
7.
Z.
Álcool a AO graus, litro.
3.') A. Álcool a 40 graus, lata de 18 litros,
0.
Al fx,o1 a 36 graus, litro.
3V, 1. Aleool a 36 graus, lata de 18 litros.
40.
J.:voo' milico puríssimo p.a., vido de 10,0,
41.
A;eeol nidifico p.a., vidro de '00,0.
42.
Alizarina p.a., vidro de 25,0.
35.
Alcés,
4 . 1.
4í. AitiMa em pó, vidro de 500,0
44 k. Alt.s ia em pó, quilo.
A:.ttinem calcinado, quilo.
38.
Alumern cristalizado, quilo.
47.
Álurnem de potássio p.a., vidro de 25,0.
;Is.
Amido eni pó, quilo.
Amorraco liquido, a 10 To (0,960), litro.
A. :`,Innnineo liquido, a 10 To (0,060), caixa de 16 litros.
5'). Anlipirina, vidro de 25,0,
44.
00 k. Antipirina, quilo. .
51.
Argirol, vidro de 25,0.
Arrimai, vidro de 2;5,0.
52.
46.

52 A. Arrenal, quilo.
Arseniato de estricnina, vidro de 4,0.

53.
54.

5.
56.
57.

Arseniato cie sódio, vidro de 25,0.

A. Aicnialo cie sódio, vidro de 100,0,

Asparagina, vidro de 25,0.
Açaletina, quilo.
Atoxil, vidro de 10,0.
57 A. Atoxil, vidro de 25,0.
bt:-.
Azul de metileno, vidro de 25,0.

58 A. Azul de metileno, quito.
59.
Azul de metileno a 3 % (reagente de Ebrlich), vidro de 100,0.
GO.
Azul de metileno Unindo de Khune, vidro de 100,0.
41.
Azul de metileno fenicado de Loetfler, vidro de 100,0,
Azul de metileno para bacteriologia, vidro de 25,0.
C.
<33,
Azul de metileno toiuidina, p.a., vidro de 25,0.
1.
2.
á.
:".n A.
4.
5.

6.

Bálsamo de Fioravante. litro.
Balamo do Canadá, vidro de 25,0.
Bá!eamo do Perü, vidio de 100,0.
Bálsamo do Perú, qui:o.
Bálsamo tranquilo, litro.
Benjoin, quilo.
Be'adona em ptS, vidro -de 100,0.

Benzina retificada, litro.
8.
Benzoato de sódio, quilo.
Benzonaftol, vidro de 100,6
9.
9.k Berizonaftol, quilo.
Bicarbonato de sódio, quilo.
10.
10 A. Bicarbonato de sódio, barrica de 50 quilos.

.
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Bi-cloreto de mercúrio, vidro de 100,3.
Bi-cloreto de mercúrio em comprimidos de 0,50, quilo.
Bi-clornato de potássio, vidro de 100,0.
Bi-iodeto de mercúrio, vidro de 25,0.
14A. Bi-iodeto de mercúrio, vidro de 100,0.
448. Bi-iodeto de mercúrio, quilo.
Borato de sódio, qut:o.
15.
Bromureto de potát,610, vidro de 100,0.
16.
$6A. Bromureto de potássio, quilo.
Cacodilato de estricnina, vidro de 5,0,
1.
Cacodilato de ferro, vidro de 25.0.
2.
2A. Cacodilato de ferro, vidro de 100,0.
B. Cacodilato de sódio, vidro de 25,0.
A. Cacodilato de sódio, vidro de 100.0.
4.
Gacodilato de sódio, solução a 30 %, emp. de 10 ^sc.
Cafeina, vidro de 25,0.
5.
BA. Cafeina, quilo.
6.
Cafeina (soluto de Tanret), em p . de 2 cc.
Cafeina e benzoato de sódio, vidro cte 25,0.
7.
7A. Cafeína e bezoato de sódio, quilo.
Cal virgem, quilo.
8.
9.
Calomelanos, vidro de 100,0,.
9 a. Calomelanos, quilo.
10.
Camomila romana, flores, quilo.
11.
Canfora, quilo.
12.
Canela em pó, vidro de 500.0.
12 A. Canela em pó, quilo.
P.
Cantáridas em pó, vidro de 100.0.
14.
Caolino, quilo.
Carbonato de amônio, quilo.
15.
16.
Carbonato de cálcio. quilo.
17.
Carbonato de chumbo, quilo.
18.
Carbonatt, de ferro, quilo.
19.
Carbonato de magnésio leve, quilo.
Carbonato neutro de potássio, quilo (vidro)
20.
21.; Carbonato neutro de sódio, vidro de wo.o.
22.
Carvão medicinal, quilo.
23.
Cera amarela, quilo.
24.
Cera branca, quilo.
Cianeto de mercúrio, vidro de 25.0,
25.
26.. Cianeto de potássio, vidro de 25,0.
27. _ Cila em pó, vidro de 25,0.
Citrato de amônio, vidro de 100,0
28.
Citrato de sócio, vidro de 100,0,
29.
29 a. Citrato de sódio, vidro de 500,0.
Cloral hidratado, vidro de 100.0.
30.
30 a. Cloral hidratado, vidro de 250,0.
31.
Clorato de potássio, quilo.
Cloreto de cálcio, quilo.
32.
Cloreto de cálcio puro, cristalizado. vidro de 250,n.
33.
Cloreto de sódio puro, vidro de 500,0.
34.
Cloreto de zinco, vidro de 100.0:
Cloreto de zinco em bastões, vidro de 1000.
36.
Cloridrato de adrenalina, solução a 1 por 1000, vidro de 25.0
37.
37 a'. Cloridrato de adrenalina, solução a 1 poi . 1000. vidro de 250.G.
Cloridrato de adrenalina, solução a 1 por 1000. emp. de 5 co.
39.
Cloridrato de cocaína, vidro de 1,0.
Cloridrato de hiombina, vidro de 1.0.
40.
41. Cloridrato de hoimbina, solução a 1 por 100, emp. de 5 :52.
Cloridrato de morfina, vidro de 4,0.
42.
Clridrato de morfina, solução a 25 por 1000. eivo de 10 ec.
43.
Cloridrato de pilocarpina. vidro de 1,0.
Cloridrato d epilocarpina, solução a 1 por 100, Prirr. d. , 5 2c.
45.
45 a. Cloridrato de pilocarpina, solução a 1 por 100, emp. de 10 cc.
Clorofórmio, vidro de 250,0.
47.
Clorofórmio pro-narcose, emp. de 30 cc.
Codeína, vidro de 411,
48,
11.
12.
13.
14.

Colargol, vidro de 1.0.
49.
49 a. Colargol, vidro do 5.0.

Colódio, vidro de 250,0.
50.
50, a. Colódio, , quilo.
51.
Colofonia, quilo.
Coloquitidas em pó, vidro de 100.0.
52.
Cremor de tártaro solúvel, vidro (te 500.,.`.
53.
Creolina Pearson, lata.
54.
55.
Creosoto de faia, vidro de 100,0.
Cromato de potássio, p. án., vidro de 7s00.
56.
Cristal violeta, p. á., vidro de 25,0.
57.
Dermatol, vidro de 100,0.
1.
1 a, Dermatol, quilo.
Digital me pó, vidro de 100,0.
2.
Digitalina. solúvel milesimal (Farm. Bras.), vidro de-I0,0.
3.
Enxofre dourado de antimónio, vidro de 250,0.
1.
Enxofre sublimado, quilo.
2.
Enxofre sublimado e fivado, quilo.
3.
Eosina (solúvel nágua), vidro de 25.0
4.
Eosina aquosa (solução a 1 por 100), vidro de 100,0.
5.
Espírito vulnerário, litro.
6.
Essência de eucalipto, vidro de 25.0.
7.
8.
Essência de mostarda, vidro de 100.0.
Essência de quenopádio, vidro de 25.0
9.
9 a. Essência de quenopódio, vidro de 250.0.
Essência de terebentina,
10.
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1 '10 a. EsslIncia de terebentina, lata do 18
Esrência de terebentina retifica" litro. I
11.
Eslovaina, vidro de 5,0.
12.
Estrofantina, vidro de 1,0.
13.
Éter anestésico, emp. de 100 cc.
14.
15.
Éter sulfúrico, litro.
15 a. Éter sulfúrico, caixa de 24 litros.
Eucalipto, folhas, pacote de 500,0.
.15.
47.
Eucaliptol, vidro de 100,0.
18. Eufórbio em pó, quilo.
49. Extrato de beladona, pote de 25.0.
'19 a. Extrato de beladona, pote de 100,0.
Extrato de carne, vidro de 50.0.
20.
Extrato de digital, pote de 25.0.
21.
21 a. Extrato de digital, pote de 100,0.
22.
Extrato de esporão de centeio, vidro de 25.0.'
22 a. Extrato de esporão de centeio, vidro de 100,0.
23.
Extrato de genoiana,pote de 25,0.
23 a. Extrato de genciana, pote de 100.0.
24.
Extrato de noz vómica, pote de 25.0.
24 a. Extrato de noz ~ice, pote de 100,0.
25.
Extrato de ópio, pote de 25,0.
26.
Extrato etéreo de feto macho, vidro de 25.0.
26 a. Extrato etéreo de feto macho, vidro de 100,0.
.
27. Extrato fluido de esporão de centeio, vidro de 100,0,
1.
Fenolftaleína, vidro de 25,0.
Ferro reduzido, vidro de 100,0.
2.
3.
Formo! (40 %), vidro de 500.0.
3 a. Formol (40 %), vidro de 1.000,0.
4.
Fosfato de amónio p. a., vidro de 250,0.
5.
Fosfato de cálcio, quilo.
8.
Fosfato de sódio p. a., vidro de 250,0.
7.
Fucsina ácida p. a., vidro de 25,0.
8.
Fticsina alcoólica a 2 p. 100, vidro de 100,0.
9.
Fucsina diamante, vidro de 25,0.
10.
Fucsina fenicada de Ziel (reagente), vidro de 100.0,i,
k 1.
Galacol, vidro de 100,0.
Gelatina pura, quilo.
2.
3.
Gelose em fios, quilo.
á.
Genciana em pó, quilo.
5.
Glicerina neutra, lata de um quilo.
6 a. Glicerina neutra, lata de quatro quilos.
Glicero-fosfato de cálcio solúvel, vidro de 100,04
O.
a. Glícero-fosfato de cálciosolúvel,quilo.
7.
Glicero-fosfato de ferro, vidro de 100,0.
1 a. Glícero-fosfato de ferro, quilo.
8.
Glfcero-fosfato de sódio, vidro de 100,0.
9.
Glicose puríssima. vidro de 100,0.
Gluconato de cálcio solúvel, vidro de 100,04
110.
10 a. Gluconato de cálcio solúvel, quilo. 11. Goma arábica em pó, quilo.
1.
Hemateína, bidro de 5,0.
2.
Hematoxilina cristalizada, vidro de 5,0.
3.
Hiposulfito de sódio, vidro de 500,0.
1.
letiol, vidro de 100.0.
1 a. Ictioi, vidro de 500,0.
2.
Iodeto de potássio, vidro de 100,0.
2 a. Iodeto de potássio, quilo.
Todeto de sódio, vidro de 100,0.
3.
a, lodeto de sódio, quilo.
Todo bi-sublimado, vidro de 100.0.
1.
'4 a. Iodo 1M-sublimado, quilo.
3.
Todofórmio, vidro de 25,0.
5 a. Iodofórmio, vidro de 100,0.
5 b. Iodofórmio, quilo.
(h
Ipeca em p6, vidro de 100.0.1
8 a. Ipeca em pó, vidro de 500,0.
1.
Lactose, quilo.
Lanolina anidra, lata de 500,0.
2.
2 a. Lanolina anidra. quilo.
Laudano de Sydenhan, vidro de 250.0.
3.
3 a. Laudano de Seydenhan, vidro de 1.000.0.
4.
Levedura de cerveja em pó, vidro de 100,0.
5.
Licor de Fowler, vidro de 250.0.
5 a. Licor de Fowler, vidro de 1.000,08.
Linhaça em pó, quilo.
Linhaça em semente, quilo.
7.
8.
Líquido de Dakin, vidro de 500.0.
8 a. Líquido de Dakin. vidro de 1.000,0.
9.
Liso], vidro de 250,0.
1.
Magnésia calcinada leve, lata de 250,0.
2.
Magnésio. hidratada, .ata de •250,0.
Maleína bruta, emp. de 1 cc.
3.
Maleina bruta (1 emp. de 1 cc.) e água baleada a 5 por
4.
1.000 (emp. de 3 cc.), caixa.
5.
Manteiga de antimônio, vidro de 100.0.
5 a. Manteiga de antimônio, vidro de 500,0.
6.
Alei de abelha, quilo.
7.
Mentol cristalizado, vidro de 25,0.
7 a. Mentol cristalizado. quilo.
8.
Mercúrio, vidro de 500,0.
0.
Mostarda em pó. lata de um quilo.
10.
Mostarda em sementes, quilo.
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1.. Naftalina em bolas, quilo.
Naftol B, vidro de 100,0.
2.
' 2 a. Naftol B, quilo.
3.
Nitrato ácido de mercúrio, vidro de 100,0.
4.
Nitrato de amónio p. a., vidro de 250,0.
Nitrato de pilocarpine, vidro de 1,0.
5.
6.
Nitrato de pilocarpine, solução a 1 por 100, emp. de 5 co.
f) a. Nitrato de pilocarpma, solução a 1 .por 100, emp. de 10 00.
7.
Nitrato de potássio, quilo.
Nitrato de prata cristalizado, vidro de *:.5,0.
8.
8 a. Nitrato de prata cristalizado, quilo.
9.
Nitrato de prata fundido em lápis, vidro de 25,0.
9 a. Nitrato de prata fundido em lápis, quilo.
10.
Novocafna, vidro de 25,0.
Novocatna, solução a 1 por 100, emp. de 5 cc.
11.
Novocatna-adrenalina (novoc. 1 %), emp. de 5 cc.
12.
Nosvórdica em pó, vidro de 100,013.
43 a. Nosvómica em pó, quilo.
Ntitrose, vidro de 28.0.
14.
4.
óleo canforado, a 25 por 100, emp. de 10 cc,
óleo de amêndoas doces, quilo.
2.
óleo de Cede, vidro de 100,0.
3.
3 a. óleo de Cade, quilo.
A.
Óleo de cedro, vidro de 25,0.
5.
Óleo de croton, vidro de 2,0.
Óleo de fígado de bacalhau, quilo.
6,
Óleo de fígado de cação, quilo.
7.
óleo de linhaça, quilo.
8.
Óleo de olivas, quilo.
9.
Óleo de rícino. quilo.
10.
Óleo de sementes de algodoeiro, quilo.
11.
Óleo etero-canforado a 25 por 100, emp. de 10 co.
12.
Ópio em pó. vidro de 25.0.
13.
Orsefna pura p. a., vidro de 1,0.
14.
Oxalato de potássio neutro p. a., vidro de 100,00
15.
Oxalato de sódio p. a., vidro de 50,0.
18.
Oxalato ferroso, vidro de 100,0. •
17.
17 a. Oxalato ferroso. quilo.
Oxianeto de mercúrio, vidro de 25,0.
18.
Óxido amarelo de mercúrio, vidro de 25,0.
:19.
19 a. óxido amarelo de mercúrio, quilo.
óxido de zinco, quilo.
20.
óxido rubro de mercúrio, vidro de 25,0.
21.
Papel de tornasol azul, livro de 100 tiras,
1.
Papel de tornasol neutro. livro de 100 tiras.
2.
Papel de tornasol vermelho, livro de 100 tiras.
' 3.
Parafina a 36*. quilo.
4.
Parafina a 50* quilo.
5.
Peptona para liacteriologia, vidro de Ps l.
8.
Perborato de sódio, vidro de 100,0.
7.
1:
7 a. Perborato de sódio, quilo.
Percioreto de ferro líquido (30 %),
8.
Permanganato de potássio vidro de 100,0,
9.
9 a. Permanganto de potássio, quilo.
'10. Permanganato de potássio em comprimidos de 0.25, tuba
de 20.
11. Permanganato de potássio em comprimidos de 0,50, tuba
de 20.
Picro-carmin de Weigert (solução), vidro pe 100,0..
'12.
Pomada mercurial dupla pote .de 250.0.
13.
13 a. Pomada mercurial dupla, Tino.
Potassa cáustica em cilindros, vidro de 100.0.,
14.
Potassa cáustica em ~amas, vidro de 250,0.
15.
Protargol, vidro de 25.0.
16.
Quermes (de Cinzel), vidro de 250 O.
1.
1 a. Ouermes (de Cinzel). quilo.
C. Quina amarela em pó. quilo.
3. Quina vermelha em pó, quilo.:
Ratenia em pó, vidro de 100,0.
f.
Reagente ácido-acético, vidro de 100.0.
2.
Reagente de Esbach (citro-picrico), vidro de tou.O.
3.
Reagente de Fehling T (sol. sulfato de cobre), vidro de 100.0,
4.
Reagente de Fehling TI (sol. tártaro-alcalino), vidro de 100,0.
5.
Reagente de Giensa (soluto), vidro de 50,0
6.
Reagente de Lugol, forte, vidro de 100,0.
7.
Reagente de T.usrol. fraco, vidro de 100.0
8.
Reagente de Tanret, -eidro de 100,0.
9.
Resorcina, vidro de 25.0.
10.
10 a. Resorcina, vidro de 100.0.
Ruibarbo em pó, vidro de 100,0.
11.
Sabão medicinal. quilo.
1.
Sabão mole, quilo.
2.
Sabina em pó. vidro de 25,0.
3.
Sabonete de ácido fênico, um.
4.
a. Sabonete de ácido fênico, dúzia.
Sabonete de sublimado, um.
5.
5 a. Sabonete de sublimado. dúzia.
Salicilato do bismuto, vidro de 100,0.
6.
Salicilato de eserina, xidro de 1,0.
7.
8.
Salicilato de eserina, sol. a 1 p. 200, emp. de 10 co.
Salicilato de metila, vidro de 100,0.
9.
9 a. Salicilatode metila, quilo.
Salicilato de sódio, vidro de 100,0.
t.
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10 a. Salicilato de sódio, quile
11.
Salol, vidro de 100,0.
11 a. Saio!, quilo.
12.
Soda cáustica em cilindrcf, vidro de 100,0.
13.
Soda cáustica em escamas, vidro de 250,0.
1.
SCiro anti-carunculoso, emp. do 20 cc.
15.
Soro anti-estreptocócico Equi, emp. de 20,0.
Sóro anti-ofidico, emp. de 20 cc.
17.
Sr'
(', r ,,,;efi-tetanica (1.500 u.a. em 10 cc.), emp. de AO pe.
18.
Sóto iedológico a 9 p. 1. .000, emp. de 250 cc.
19.
Sóro glicosado, emp. de 250 cc.
20.
Soro normal de cavalo, emp. de 10 cc.
21.
Sub-acetato de chumbo, líquido, vidro de 1000,0
22.
Sob-nitrato de bismuto, vidro de 100,0.
22 a. Sub-nitrato de bismuto, quilo.
23.
Sulfato de aniónio, p. a., vidro de 250,0,
24.
Sulfato de atropina, vidro de 1,0.
25.
Sulfato de • cobre, vidro de 1.000.
20.
Sulfato de esparteína, vidro de 5,0.
27.
Sulfato de esip•arteína, solução a 1 p. 100, emp. de 5 ed.
28.
Sulfato do stricnica, vidro de 4,0.
Sulfato de strienina, so!e P ão a 3 p. 1.000, emp. de 10 CO.
29.
20.
Sulfato de ferro (ferroso), vidro de 500,0.
Sulfato (;e magnésia, quilo.
31.
31 a. Sulfato de magnésia, barrica , de 50 quilos.
Sulfato de polassio, - p. a., vidro de 250,0.
32.
Sulfato de quinina (básico), vidro de 100,0,
33.
33 a. Sul fato de quinina (básico), quilo.
31.
Sulfato de sódio, quilo.
31 a. Sulfato de sódio, barrica de 50 quilos
35.
Sulfato de zinco, quilo..
30.
Sulfonal, vidro de 100,0.
Saltarelo de Bário, vidro de 500,b.
37.
38.
Saltarelo de carbono comercial, lata de 500,0.
38 a. Saltarelo de carbono comercial, quilo.
Sulfureto de carbono* purificado, vidro de 250,0.
39.
39 a. Saltarelo de carbono purificado, quilo.
40.
Saltarelo de polassio, vidro de 500,e
40 a. 1-'ulturc i ite potassio, quilo.
1.
Talem teu pó, quilo.
2.
Tariro, lata de 250,0
2 a. Tanino, quilo.
3.
'fano:manjo, vidro de 100,0.
3 a. Tanoformio,
á.
Tártaro emético, vidro de 25,0.
4 a. Tártara einél
vidro- de 100,0.
4 b. Tárlaro elilt; ;;co, quilo.
5.
Te? raclorato de carbono, vidro de 250.0
5 a. Tetracloreto de carbono, quilo..
0.
Titool, vidro de 100,0.
6 a. Tirnol. quilo.
7.
Timol cristalizado, p. a., vidro de 25,0.
8.
Tintura de acónito, vidro de 250.0.
8 a. Tintura de acônito, vidro de 1000,0
'.1.intm'a de aiois, vidro do 250,0.
9.
9 a. 'fintui.. t
aiois, vidro de 1000,0.
flui uro de cantarklas, vidro de 250,0.
10.
10 a. Tintura de cantaridas, vidro de 1000,0
11. Tintura digital, vidro dg 250,0.
11 a. Tintura digital. vidro de 1000,0.
12.
Tinaira de estrofanto, vidro de 250,0.
12 a. Tintura de estrofanto vidro de 1000,0
13.
Tioniea, p. a., vidro de 5,0-.
1.
Ungnento basilicão, lata de 250,0.
1 a. Unguento basilicão, quilo.
2. Ungoenlo populeão, lata de 250,0.
2 .a 1. ngueoto populeão, quilo.
3.
Unguento vesicatório, (Codex), quilo4.
Urotronina, vidro de 250,0.
4 a. Urotropina, quilo.
Urolropina, solução a 20 p. 100, emp. de 20 00„
5.
1.
Vacina anti-piogènica, emp. de 10 cc.
2.
Vacina anti-rábica, emp. de 20 cc.
Vacina contra o carbúnculo 'temático, dóse
3.
4.
Vaieriana em pó, vidro de 100,0.
4 a. Valeriana em pó, quilo.
5.
Vaselina branca, lata de 500,0.
5 a. Vaselina branca, lata de 5000,0.
6.
Vaselina liquida, 112 quilo.
6 a. Vaselina líquida quilo.
7.
Vermelho neutro, p. a., vidro de 25,0.
8.
Vesuvina 000 p. a., vittro de 25.0.
9.
Violeta de genciana, vidro de 25,0. •
.10.
Violeta de genciana feniculada (Col. de Oram), vidro de
100,0.
1.
Xilot puro, vidro de 500.0.
1 a. Yatren vacina contra o garrotilho, vidro de 26,0..
2.
Iatren vacina E 140, vidro de 25,0.
4° grupo - Material de ferradoria e ferragem,
Material de ferradoria:
1. Algarismos de aço de 5 mm para marcar ferro, colecto.
2.
Algarismos de bronze de 15 mm para marear cascos, colect.:.

3.
4.
11.
2.
2.
3.
4.
.

i.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Atiçador de gancho com 80 em., um.
Atiçador de ponta com 80 em., um.
Bigorna de 40 quilos, uma.
Bigorna de 75 quilos, uma.
Cabeçada de sola reforçada, grande (para cavalo), uma.
Cabeçada de sola reforçada, pequena (para muar ) , uma.
Corda de cânhamo, de 314 pol. (19 mm), quila
Corda de cânhamo, de 112 pol. (12nen,7), quilo.
Faca de ferrador (Peugeot Fréres), dúzia, PR.
Grosa meia-lima para ferrador, de 14 pois. (35cm,56),
zia, •PR.
Lima meia-cana bastarda, de 14 pois. 35i411,5 k.3) , dúzia, PR.
Lima meia-cana murça, de 14 pois. (35cm,56), dúzia, PR.
Lima paralela bastarda, de 14 pois. (35eni,56). d úzia, PR
Lima paralela murça. ole 14 nols. (35cm,50 ) dúzia, PR.
Lima redonda bastarda, oe 14 pois. (35cm,56),
' dúzia, PR.
Lima redonda murça, de 14 pois. (35cin,56), dúzia, PR.
Malho do 3 112 quilos, um.
Manilha de sola refo?sçada, uma.
Marca de. ferro EB, (mod. regulamentar): 0 x O cm, uma.
Marca de ferro R, de 6 x 4 cm, uma.
Martelo de contra-forjar, de 1 kg., quilo.
Martelo de ferrador, Iam. médio, M (Pettgeol,-F..éres), d8k

.zia, PR.

7.
8.
9.
10,

1.
2.
1.

2.
1.
2.
3.
4.

Martelo de palma grande, 50 mm (Peugeot-Freres), dúzia, Plt.
Martelo de palma média, 40 mm (Peugoot - Freres . dúzia, PR.
Martelo de pena, de 30 mm (Peugeot-Freres),
PR.
Metro articulado de latão, com 7rarn de largura, unl
Ponteiro com cabo para traveira, um.
Ponteiro de mão para craveira, um.
Rebólo de esmeril carburimilum, de 1 x 6" (2 cm 54x15cm24),
com engrenagem, uni.
Rebtslo de pedra de 12", (30cm,17), com caixa de madeira a
veio, um.
Talhadeira facetada para bigorna, unia
Talliadeira
cc,na caLo, uma.
Talhadeira para cortar a frio. de 1 1;2" (38mtn), com cabo,
uma.
Talhadeira para cortar à quente de 1 t ! 2", (38mm), com cabo,
1111Iti.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.13.

Talhadeita réia de 1" (38inn:). para bigorna. uma.
Tenaz de bigornar, gr.i.ganta estreita Lcom perna de 35 cm),
uma.
Tenaz de bigornar, garganta larga (com perna de 35 em.),
uma.
Tenaz de caldear, garganta estreita (cota perua de 00 cm),
uma.
Tenaz de caldear, garganta larga (com perna de 60 cm),
uma.
Tôrno de bancada, 6" de bôca, (15cm24' com cabo, um.
Torquez de orelha, para ferrador, (PeuginftFreres-996),
dú'
zia.' PR.
Ventilador centrífugo, elétrico, de 0,10 EP, um.
b) matéria prima manufaturada ou semi - manufaturacia:
Aço em barra, perfil quadrado, de 2" (5cm,08) para martelos,
quilo.
Aço em barra, perfil quadrado, de 1" (2cm.54), para talhadeiras, quilo.
Aço em barra, perfil redondo, de 112" (1cm.27), para ponteiros, quilo .
Carvão Ceke n. 3, para forja, tonelada, P11.
Carvão de pedra Cardiff n. 3, para forja, tonelada, Ph.
Carvão de pedra nacional, oeneficiado para forja, tonelada, P11.
- Cravos nacionais C1115,
Cravos nacionais C1116, milheiro. r
Cravos nacionais CIII7, milheiro.

Cravos suécos (mustad) CHIS. milheiro.
Cravos suécos (Mustad) C1116, milheiro.
Cravos suéces (Mustad) C1117, milheiro.
Ferro em barra, 5116" x 1" (0cm79mm x 2cm,54), quilo.
Ferro em barra, 318" x 1" (0cm,95 x 2cm,54), quilo.
Ferro em barra, 7116" x 1118" (1cm,111 x 2cm,85), quilo.
Ferro frizado (velho), para ferraduras (1cm,0 x 52e,m x
x 2cm.5), quilo.
Graxa do Rio Grande, em bexigas, quilo.
Graxa do Rio Grande, em lata de 18 quilos, latt.
Vergalhão de ferro de 112" (1cm,27), para atiçadores, quilo..
50 grupo - Material de embaldgem
Barbante de agodão em novêlo de 1.00,0 grs., urc
Caixa de papelão para emptilas de 250 cie., cento.
Caixa de papelão para copo de 125,0, cento.
Caixa do papelão para copo de 250,0, cento.
'Caixa de papelão para copo de 500,0, cento.
Caixa de papelão para copo de 1000,0, cento.
Caixa de papelão para funil de 15 cc., cento.
Caixa de papelão para funil de 80 cc., cento.
Caixa de papelão para funil de 250,0, cento.
Caixa de papelão para funil de 500 cc., cento.
Caixa de papelão, redonda, de 60,0, cento.
Caixa de papelão, redonda, de 125,0, cento.
Caixa de papelão, redonda, de 250,0, cento.
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Capim de primeira para embalagem, quilo.
Lata do falha com tampa de pressão, para 250,0, cento
Lata de falha com tampa de pressão, para 500.0, cento.
Lata de falha com tampa de pressão, para 1000,0, cento.
Lata de falha tom verniz de ebulição, tampa solta, para 50,0,
uma.
Lata de falha com verniz de ebulição, tampa solta, para 150,0,
19.
uma.
Lata Lie falha com verniz de ebulição, tampa solta, para 250,0,
20.
••
urna.
Lata de falha com verniz de ebulição, tampa solta, para 500,0,
21.
uma.
Lata de falha com verniz de ebulição, tampa solta, para 1000,0,
22.
uma.
Lata de falha com verniz de ebulição, tampa solta, para 5000,0,
23.
urna.
Palha fina para embalagem, quilo.
24.
Palhões para 1 litro, cento.
25.
Palhões para 12 litro, cento.
26.
27.. Papelão ondulado, quilo.
Saco de papel impermeável, para 150,0, cento.
28.
Saco de papel impermeável para 50,0, cento.
29.
Saco de papel impermeável para 250 . 0, cento.
30.
Saco de papel impermeável para 500,0, cento.
31.
Saco de papel impermeável para 1000,0, cento.
32.
Saco de 'papel pardo, para 50,0, cento.
33.
Saco de papel pardo, para 100,0, cento.
34.
Saco de papel pardo, para 250,0, cento.
35.
Saco de papel pardo, para 500,0, cento.
36.
C.Saco de papel pardo, para 1000,0. cento.
37.
-,38. Sarrafo de pinho de 1" x 0.07 a 3m,O, uni.
Sarrafo de pinho de 1" a 0,10 x 4m,0, um.
a9.
40.
Sarrafo de pinho, de Mi a 0,05 a 4m,0, um.
Tabott do pinho de primeira, de 4,20 x 0.25 x 0,02, uma.
41.
Taboa de pinho de primeira, de 4,20 a 0,25 a 0,15, tuna.
42.
Tahoa de pinho de primeira, de 4,20 x 0,25 x 0,01, uma.
43.
Taboa do pinho de primeira, 4,20 a 0,25 x 0,02, uma.
44.
'raboa de pinho de terceira, de 4,20 x 0,25 x 0,02, uma.
45.
Taboa de pinho de terceira, de 4,20 a 0,25 x 0,15, urna.
40.
Taboa de pinho de terceira, de 4,20 x 0,25 x 0,01, urna,
4.
Taboa de pinho de terceira, de 4,20 x 0,25 0,i)5, uma.,
48.
49. , Vidro de boca estreita para 15,0, um.
Vidro de boca estreita para 30,0, um.
50.
Vidro de boca estreita para 60,0, uni.
51.
Vidro de boca estreita para 125,0, um.
52.
Vidro de bota estreita para 175,0, um.
53.
Vidro de boca estreita para 250,0.
54.
55.
Vidro de boca estreita para 500.0, um.
Vidro de boca estreita para 1000 0 um.
56.
Vidro de boca larga, para 15,0, um.
57.
Vidro de boca larga, para 30,0, um.
58.
Vidro de boca larga, para 60,0, um.
59.
Vidro de boca larga, para 125,0, um,
60.
Vidro de boca larga, para 250,0, um.
61.
Vid rode boca larga, para 500,0, um.
62.
Vidro de boca larga, para 1000,0, um.
63.
Vidro de rolha esmerilharia, boca estreita, para 30,0, uni.
64.
Vidro de rolha esmerilharia, boca estreita, para 60,0, um.
65.
Vidro de rolha esmerilharia, boca estreita, para 125.0, um.
66.
67.
Vidro de rolha esmerilhada, boca estreita, para 250,0, um,
•54 luro de rolha esmerilharia, boca estreita, para 500,0, um..
68.
Grupo - Manutenção dos estabelecimentos, limpeza dos
6.0
,
campos: etc:
a) - Máquinas e material agrário;
Alfange de 22", com cabo, um.
1.
Alfange de 24", com cabo, um.
2.
Arado de aivéca, fixa, n. 7, um.
3.
Arado de aivéca, fixa, n. 8, um.
4.
Arado, reversivel, de aivéca, tração a 1 animal, um.
5.
Arado de aivéca, reversivel, tração a 2 animais, um.
6.
Arado de 1 disco, reversiva!, de 24", para 2 animais, um.
7.
8.
Arado de 4 discos, de 26", para trator, um.
Arado suleador, tração para 2 animais. um .
9.
Bicos para arado de aivéca, fixa, um.
1.
2.
Bicos para arado de aivéca reversivel, um.
Bicos para arado salvador, um.
3.
Cultivador para qualquer cultura, em fileiras, com 5 enxadas,
1.
tração a 1 animal, um.
Cultivador para qualquer cultura, em fileiras, com 7 enxadas,
2.
tração a 1 animal, um.
1.
Debulhador de milho com 2 entradas, ventilador, para força
motriz, com polia, um.
Desintegrador tipo D, para milho, de 8", para 6 LIP, acompa2.
nhado de 1 disco sobresalente, um.
Disco para arado de 24", uni.
3.
4.
Disco para grade de 41 em., um.
1.
Extintor "Bataillard", para matar formigas, um
2.
Extintor "Mineiro", para inalar formigas, um.
1.
Facas para segadeiras, unia.
Garfo para feno, um.
2.
2.
Grade de 14 discos, comn elevação na centro e
1::
discos de 41 cai., unia.
14.
15.
16.
17.
18.
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Grade de 45 dentes, para tração animal, uma.
Grade de 60 dentes, para tração animai, uma.
Grade de CO dentes, para tração animal, uma.
Máquina para cortar forragem, tipo 8 1/2, manual, uma.
Máquina para cortar forragem, equipada com quatro facas lisas
de 28 cm. de comprimento, à força motriz, unia.
Maci tuna "Werneck", para matar formigas, uma.
3.
4.
Moias espirais para reversão, uma.
1.
Plantacleiras de 2 fileiras para milho e outros cereais, cora
abridores de sapatas ou discos, uma.
2.
Plantadeiras para milho e outros coreias, uma..
3.
Plantadairas para milho e outros cereais, com dispositivo pare
adubos, uma.
4.
Prensa para feno, tração a 1 animal, tamanho dos fardos
36 -x 46cm. e abertura de alimentação: 36 x 56cin.. uma.
s. Pulverizador "Excelsior",
1.
Segadeira para cortar capam, alfafa, etc., de 4 1/2 pés, levan•
lamento vertical, uma.
2.
Semeadeira para avaia, trigo, etc., de 14 linhas, uma.
5) - Sementes de plantas forrageiras:
Semente do alfafa de Marcia, quilo.
1.
Semente de alfafa provence, quilo2.
Semente de alfarroba, quilo.
3.
A.
Semente de avaia branaa quilo.
h.
Semente de avèia preta, quilo.
Semente de barbadinho, quilo.
6.
7.
Semente de beterraba forrageira, quilo.
8.
Semente de capim catingueiro branco, quilo.
9.
Semente de capim catingueiro cabelo de negra, quilo.
10.
Semente de campim catingueiro roxo, quilo.
Semente de capim elefante, quilo.
12.
Semente de capim gengibe, quilo.
13.
Semente de capim guiné. quilo.
14.
Semente de capim Jaraguá, quilo.
15.
Semente de capim meladinho, quilo.
16.
Semente de capim Papuà, quilo.
17.
Semente
Semente de capim Rey-Grass - de Itália, quilo.
18.
de capim Rhodes, quilo.
Semente de grama argentina, quilo.
19.
20.
Semente de grama de burro, quilo.
Semente de hindigofera - hindieafila, quilo.
21.
22.
Semente de marmelada de cavalo, quilo.
Semente de milho Catete ou Assis Brasil, quilo,
23.
Semente de mueuna branca, quilo.
24.
25.
Semente de mucuna preta, quilo.
Semente de mucuna rajada, quilo.
26.
Semeote de soja amarela, quilo.
27.
Semente de soja Mamouth-Yellow, quilo.
28.
29.
Semente de soja vermelha, quilo .
30.
Semante de trevo branco, quilo.
81.
Semente de trevo roxo. quilo.
32.
Semente de trevo vermelho, quilo.
Semente de trifólio, quilo.
83.
c) - Adubos:
1.
Calcáreo em pó, 75% - Ca. e03, quilo.
Cloreto de potássio, quilo.
2.
3.
Cloreto de potássio, quilo.
1.
Esaória de Tomaz, quilo.
Farinha de osso, quilo.
1.
Farinha de osso calcinada, Mulo.
2.
Fosfosol à 20% ,quilo.
3.
1.
Salite do Chile, quilo.
2.
Saltai.° de amônio, quilo.'
3.
&Watt) de potássio, quilo.
d) - Inseticidas:
Arsênico industrial, quilo.
1.
1. Enxofre em pedra, quilo.
Formicida Bataillard, litro.
1.
Formicida em pó, quilo.
2.
Formicida liquida, litro.
3.
1.
Solbar, litro.
2.
Sülfato de cobre, quilo.
e) - Material de Campo:
Arame galvanirado, liso, para cerca, n. 4, quilo.
1.
Arame galvanizado, liso, para cerca, n. 6, quilo.
2.
3.
Arame galvanizado, liso, para cerca, o. 8. quilo.
4.
Arame galvanizado, liso, para cerca. n. 10, quilo.
5.
Arame galvanizado, liso, para cerca, n. 12. quilo.
6.
Arame galvanizado, liso, para cerca, n. 14, quilo.
Arame galvanizado, liso, para cerca, n. 16, quilo.
7.
1.
Grampos, para cerca, quilo.
•
1.
Tela de arama galvanizado, n. 14, - de malha c/ 4 cm. e Im,50.
de alt., metro.
2.
Tela de arame galv. n. 16, de malha c/ 4cm. a im50 de ali.,
metro.
3. Ta la de arame galv. n. 18, de malha e/ 4em. a 1m50 de alt.,
metro.
nj C.aiartel General do Exército, 12 de dezembro de 1938. ama
- • ro avares. do Carmo, cap. secretário do ,C/a.a
3.
4.
5.
1.
2.
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Segunda Região Militar
OEGUNDA DIVISÃO DE INFANTARI4
SEXTO REGIMENTO DE INFANTARIA

Edital de Concorrência
• De ordem do Sr. tenente coronel Franklin Barbosa Lima, presidente do C. S. deste Regimento acha-se aberta a inscrição para
fornecimento de artigos de consumo habitual a este Regimento durante o ano de 1939, de acordo com os grupos abaixa especificados.
1. 0 Grupo — Artigos de expediente desenho, livros etc.
2.° Grupo — Artigos para remonta de calçados couros, taxas, fios,
3.° Grupo — Roupas de cama.
4.° Grupo — Combustível, lubrificantes e material para limpesa
de armamento.
50 Grupo — Carvão e ferro para ferrarem de animais.
6.0 Grupo — Oleos, graxas o outros artigos para conservação
de arreiamento.
7.0 Grupo — Medicamentos, drogas e material de penso.
8.0 Grupo — Ferragens, louças tintas e material de construção
(inclusive de madeiras), artigos de limpesa e desinfeção.
9.° Grupo — Lavagem de roupas.
10 0 Grupo — Material de Esporte.
Instruções
1 — A inscrição !ar-se-á mediante requerimento dirigido as
Sr. presidente do C. A. tal requerimento será acompanhado dos
documentos abaixo, que se destinam a provar a idoneidade dos coacurrentes:
a) Registro do contrato social ou da firma individual no Departamento Nacional de Indústria e Comércio, com declaração expressa do Capital;
b) Estatutos em original ou "Diário ()leder em que se acham
publicados com aprovação e registro, quando forem sociedade anónimas legalmente . constituidas de acordo com o decreto n. 343 de 4
de julho de 1890;
e) "Diário Oficial" com a publicação do decreto autorizando a
funcionar na República, quando se tratar de firma estrangeira;
d) Quitação dos impostos sobre a renda, municipais e federais,
cujo prazo para pagamento já tenha terminado;
e) Certidão de que trata o § 1.° cio artigo 33 do Regulamento
anexb ao decreto n• 21.291 de 12 de agosto de 1931 (dois terços
pelo menos de brasileiros empregados);
f) Prova de que é negociante especializado dos artigos que
deseja fornecer; essa prova deverá ser feita com documentos próprios. além da licença cia Prefeitura;
g) Certidão provando que cumpriu fielmente o último contrato,
mi ajuste celebrado com o Governo, no caso de já haver sido fornecedor;
h) Os documentos a que se referem as alíneas anteriores deverão ser, sempre em original ou ene certidão legais;
i) Os pedidos desinscrição deverão ser bem claros, declarando o
requerente, descriminadamente, os documentos que apresenta.
2 — Os documentos relativos aos impostos federais e municipais
prevalecerão até um rees depois da data legal para a sua renovação
O inscrito que não apresentar, dentro desse tempo, os novos docue
mentos será exeluido e não poderá, sem que os legalize, tomar parte
na concurrencia.
3 — Para os negociantes cuja habilitação se tenha processado
perante o Serviço de Intendência Regional, conforme prevê o inciso
20 da letra B do Aviso n. 35 de 9 de novembro do corrente ano,
bastará como prova da idoneidade . para a inscrição, apresentar a respectiva certidão passada por amSele Serviço. Caso tal certidão não
possa acompanhar .o requerimento de inscrição, deve o peticionario
declarar que a idoneidade será comunicada pelo citado Serviço por
meio de radiograma.

4 — Os requerimentos de inscrição devem dar entrada neste Regimento até o dia 23 do corrente. — lodo Perboyre de yascorgelios
Ferreira, 1.0 tenente secretário.

Segunda Região Militar
SEGUNDA DIVISÃO DE INFANTARIA
SEXTO REGIMENTO DE puumtala
Edital de Concorrência
do
Sr. tenente coronel Franklin Baltosa
1 — De ordem
comandante do Sexto Regimento de Infantaria, acha-se aberta a
coneurrência para a venda de estrume, devendo os interessados apre-

sentarem propostas até o dia 23 do corrente, em envelope lacrado,
com os preços por extenso e em algarismos, sem rasuras, nem entrelinhas.
2 — O preço deve ser formulado por unidade métrica (metro cúbico).
3 — O concorrente à que for adjudicada a compra deverá
lazer o depósito na Tesouraria do Regimento da importância de
'1808000 (cento e oitenta mil reis), a título de caução, sendo que
negada a caução pelo ajudicatário será ele julgado inidôneo.
4 — Serão prestados a todos os interessados os esclarecimentos
que desejarem, nos dias úteis das 8 ás 10 hora, na Secretaria do
Regimento. — João Perbovre de Voiconceilos Ferreira, 1.0 tenente

pearet4ria. .

Dezembro de 19:38
re

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Diretoria do Domínio da União
De ordem do Sr. Chefe do Serviço Regional, chaiM5 litiffção
Interessados para o aforamento do lote n. 22, sito à rua General

Otimpio, na Fazenda Nacional de Sanha Cruz, requerido por António,
Batista, conforme publicação feita do "Diário °Meai" de 29 de novembro de 1938. processo n. 57.275-38. Secção de Cadastro e Registro no Distrito Federal, em 23 de novembro de 193b. — Arnaldo
Fé Pinto, escrivão.
(G. 7.785 — 28-11-1938 — 4143100),

Diretoria do Domínio da' União
De ordem do Sr. chefe do Serviço Regional, chamo a atenção dos
interessados para o aforamento do lote a. 28, sito à rua General
011inpio, na Fazenda Nacional de Sante Cruz, requerido por Gamelite dos Santo Morais, conforme publicação feita no Diário Oficial
novembro de 1938. (Processo n. 50.653-38).
de 26
Secção de Cadastro e Registro no Distrito Federal, em 23 de
novembro de 1938: — O escrivão, Arsza/sto Fe Pinto, escrivão,
classe K
(C. 7.934 — 24-11-38 — 4143100 — 29 vezes)

Direioria do Domínio da União
De ordem do Sr. chefe do Serviço Regional, chamo a atenção dos
interessados para o aforamento do terreno nacional adjacente ao
qual está construido o prédio n. 121 da rua Senador Dantas, requerido por Manuel dos Santos Guelhas. cesntorme publicação no "Diário Oficial" de 23 de novemhre de 1938.
Processo n. 49.353-38. Serviço Regional no Distrito Federal, em
22 de novembro de 1938. — Arnaldo Fé Pinto, escrisão
(C. 7.918 — 22-11-1938 — 417$100, 29 vezes)4.

Diretoria do Domínio da União
De ordem do senhor chefe do Serviço Regional, chamo a atenção nos interessados para o aforamento do lote n. 21/A, desmembrado do de n. 21, sito à rua Primeira, na Fazenda Nacional de Santa
Cruz. requerido por Manuel Alexandre de Vasconcelos, conforme oueiticaeilo leite no -Diário Oficial" de 12 de novembro de 1938 (processo a. 50.413/37).
Serviço Regional no Distrito Federal, em 11 de novembro do
P3,3 — O escrivão, Arnaldo Fé Pinto, escrivão, classe K.
(C 7.396 — 11/11/1938 — 3553000, 29 vezes)

Caixa de Amortização
EDITAL N. 17
Faço publico que, tendo-se extraviado três apólices nomlnativas "Dixersas Emi:ssões". de 1:000$, ns. 151.485, 151-186 e 151.484
inseri 1 s ein nome de Pedro Perotinga Barbosa, brasileiro, ca.sado,
mãe exped i dos novos títulos, em substituição si, no prazo de cinco k nit,s, contado da data da publicação deste edital, nenhuma
reclareaçeo fôr apresentada.
Em 8 de dezembro de 1938. — O diretor, Otadstone Rodrigues
Flores.

Tribunal de Contas
DIRETORIA DE TOMADA DE CONTAS
Pelo presente edital fica intimada D. Anália Ferreira Chedid,
ex-agente postal de "Ourinhos", no Estado de São Paulo, para, no
prazo de trinta dias, contados da data da publicação deste, recolher
aos cofres públicos a importancia de 3053672, alcance apuraio no,
processo de tomada de suas contas relativo ao período de 29 de fevereiro a 5 de novembro de 1924, a cujo pagamento, bem como ao
dos juros da móra devidos, foi condenada por acórdão de 20 de outubro de 1937, sob pena de alienação administrativa da caução e

consequente execução judiciária. (Processo n. 32.233).
Diretoria de Tomada de Contas, 6 de dezembro de 1938. — José
de Moraes, diretor.

Tribunal de Contas
DIRETORIA DE TOMADAS DE CONTAS
Pelo presente edital, fica intimado o secretário da Capitania
dós Portos da Bafa, Osvaldo Bittencourt Sanchas para, no prazo de
trinta (30) dias, contados da data da publicação deste, fazer alegações, em sua defesa, sóbre o alcance apurado de 7563800, sendo:
5563800, de consignações pertencentes ao Instituto da Previdência;
1103000, também de consignações, em favor da Companhia Garantia
Baiana, deixadas de recolher; e 90$000, de consignações, ainda em
favor de José Luiz de Carvalho, deixadas de pagar, débito verificado na agência do Banco do Brasil, na Bafa, para ocorrer às despesas
com o pagamento do pessoal ativo e reformado da mesma capitania,
no mês de abril de 1935, e bem assim, a apresentar as procurações a
que se referem as fólbas de pagamento, sob os as. 5, 6, 7 e 9, que
deixaram de acompanhar o processo de comprovação de adiantamento recebido.
Diretoria de Tomada de Contas, 23 de novembro de 1938. ---+
j0s4 de Moraes, diretor.
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Tribunal de Contas ,--DIIIETORIA DE TOMADAS DE CONTAS
Polé b"l'esente edital, ficam intimados os herdeiros de D. Erni-.

nssi

• Casa da Moeda
SECI1
LIMITAL DE

COM ORRÊNCIA N. 1

liana Lima Marinho, ex-agente postal de Bambuí, Estado de Minas
V Na conformidade do Código de Contabilidade da União e do
Gerais, durante os períodos de 4-7-919 a 8-10-930, 30-6-931 a regulamento aprovado pelo decreto n. 15.783, de 8 de novembro de
26-5-934 e 3-6-934 a 27-10-935, para, no prazo de trinta dias, con- 1922, declaro que se achar abertas as inscrições para fornecimento
tados da data da publicação deste, alegarem o que fôr a bem de seus de gêneros de primeira necessidade ao pessoal assalariado da Casa da
direitos, constituirem procurador na sede deste Tribunal ou produ- Moeda, Cantina e o arrendamento do serviço de restaurante, par& o
zirem documentos sôbre a importância de 6$000, ou declararem o exercício de 1939.
domicílio, para o efeito de ser nele notificado das decisões proferi2.0 Os candidatos deverão apresentar os documentos scguintes:
das na tomada de contas, sejam elas interlocutóriae ou definitivas,
a) registro do contrato social, ou da firma individual no Departamento Nacional de Indústria e Comércio, com declaração expressa
sob pena de revelia.
O débito acima provém de sêtos a mexida encontrados na agên- do capital;
' b) estatutos em original ou Didrio Oficial em que se acham pucia em 1925. (Processo n. 37.534138).
blicados, com aprovação e registro, quando forem sociedad e s anônide
1938.
de
novembro
Diretoria de Tomada de Contas, 2 .4
mas legalmente constituidas, de harmônia com o decreto n. 434, de 4
José de Moraes, diretor.
de julho de 1891;
me.n•nn•
c) Didrio Oficial com publicação de decreto autorizando a funComissão Central de Compras
pionar na República, quando se tratar de firma estrangeira;
d) quitações dos impostos de renda, municipais e federais, pasCOUTA DE PREÇOS
sados em 1937;
e) certidão de que trata o § 1°, do art. 33, do regulamentonpro•
De conformidade com o decreto n. 19.587, de janeiro de 1931.
vedo pelo decreto n. 21.291, de 12 de agosto de 1931 (lei dos dois
A Comissão Central de Compras do Govêrno Federal, receberá
propostas para o fornecimento de 100.000 toneladas de carvão es- terços);
f) declaração escrita do negociante indicando o ramo do seu cotrangeiro em -"brieuettes", marca "Corôa", "Estrela" ou "S", desti- mércio,
afim de ser inscrito para concorrer os artigos a que se refere
p ado à Estrada de Ferro Central do Brasil, que, de acordo com as se- o item 1°;
guintes instruções, aprovadas pela Diretoria da mesma Estrada, deg) os pedidos de inscrição deverão ser bem claros, declarando o
verá obedecer às seguintes condições:*
peticionário, discriminadarnente, os documentos que apresenta;
1.• A entrega deve ser feita no 1° Almoxarifado sobre vagões da
h) os documentos deverão ser sempre em original ou em cer- estrada, em parcelas mensais nunca inferiores a 6.000 toneladas e tidões
passadas na forma legal;
nunca superiores a 10.000 toneladas.
i) o prazo para recebimento dos requerimentos de inscrição ter2.° As propostas serão recebidas improrrogavelmente no dia 27
a 20 do corrente, às 16 horas;
do corrente mês, às 14 horas, procedendo-se uma hora depois a aber- minará
j) as listas dos artigos a que se refere o item I', déste edital, FC
tura das mesmas.
acham na Secretaria da Casa da Moeda, sendo entregues cópias
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1938. — Otto Schilling, p re- autênticas
aos proponentes, cujos requerimentos de inscrição tiverem
sidente.
o despacho de aceitação, bem como a do contrato que de yerá ser assinado, de acordo com o decreto 11. 22.269, de 28 de dezembro do
Comissão Central de Compras
1932.
•Y ecretaria da Casa da Moeda, em 12 de è dezembro de 1938. —
A Comissão Central de Compras do Govèrno Federal, leva ao
conhecimento dos Srs. interessados que, de acordo com o art. 1°, do Iscas Aranha Rodrigues, secretário.
decreto n. 20.460, de 30 de setembro de 1931, solicita para o dia 15
de dezembro do 1938, ofertas do cotações para as requisições censAlfândega do Itio de Janeiro
tantes da relação abaixo, cujas especificações se acham afixadas ne
Primeira secção
local devido, na sede da comissão, à Avenida Graça Aranha n. 62„.
Requisição — Material
Pela Inspeetoria desta Alfândega se faz público, para conhecimento dos,interessados, que foram descarregados para esta )-229.070-B — Higrornetro.
os vt-Atimes C;rtlxo mencionados, com signais de avarias e do falta
251.258-B — Material de expediente.
devendo . seus donos ou consignatários apresentar-se no prazo di
401.011 — Pneumático, câmaras de ar, etc.
.15 dia . , para providenciarem o respeito.
413.328-B — Linha em carretel.
Aleira= n. 2 — Navio americano Brasil, atracado em 1° de
413.334 — Acessórios para autómoveis.
dezembro de 1938:
414.046 — Material de expediente, etc.
caixão, C. G. Sc Cia., n. 6.064, pesando 35 quilos, roto.
414.049/53 — Medicamentos, etc.
1 caixa, G. E., n. 98.997, pesando 96 quilos, repiegada
419.179 — Tinta para escrever.
Uma dita, ;'.ta, n. 98.991, pesando 100 quilos, idem.
422.020-A — Mesa de madeira. etc.
Uma dita, I. B. M., ti. 1, pesando 77 quilos, idem.
611.027/8-1 — Pasta de cartolina.
1 caixão, I. & C. n. 300, pesando 3 quilos, roto.
620.179-B — Material de expediente.
dito, Vilas & Cia,-n. 37, pesando 12 quilos, idem.
•
N. 904.838 — Livros. etc.
1 dito, A. S. F. & Cia., n. 503, pesando 20 quilos, idem.
de
Faria
Pilho,
diretor.
Rio, 13 de dezembro de 1938. — A.
Uma caixa, T. T. C., n. 4.274, pesando 12 quilos, repregada.
Uma dita, Chrysbraz, n. 4.425, pesando 4130 quilos, avariada
Armazem n. 4 — Navio inglez Brittanv, atracado em 1 de deComissão Central de Compras
zernbro de 1938.
Comissão
Central
de
Compras
do
Govêrno
Federal,
leva
ao
A
1 Empalhado C. F. M.
n. 185, pesando 14 quilos, avariada
conhecimento dos Srs. interessados que, de acordo com o art. 1°, dó
Um dito, dito, n. 174, pesando 14 quilos, idem.
decreto n. 20.460, de 30 de setembro de 1931, solicita para o dia 16
Um dito, dito, n. 153, pesando 19 quilos, idem.
de dezembro de 1938, ofertas de cotações para as requisições consUm dito, dito, n. 31, pesando 35 quilos, idem.
tantes da relação abaixo, cujas especificações se acham afixadas no
Tambor, I. P., n. 128, pesando 224 quilos, vazando,
local devido, na sede da comissão à Avenida Graça Ar anha n. 62.
1 Empalhado, Montes, n. 97, pesando 14 quilos, avariado.
Um dito, dito, n. 16, pesando 12 quilos, avariado.
Requisição — Material
Um dito, dito, n. 186, pesando 20 quilos, avariado,
419.291 — Leite puro Normândia.
Um dito, dito, n. 101, pesando 14 quilos, diem,
904.853 — Mangueira de borracha.
urn dito, dito, n. 103, pesando 14 quilos, idem.
Rio, 13 de dezembro de 1938. — A. de Faria Filho, diretor,
Um dito, dito, n. 28, pesando 14 quilos, idem.
Um dito, dito, n. 105, pesando 14 quilos, idem.
Um dito, dito, n. 3.2, pesando 14 quilos, Idem.
Diretoria do Imposto de Renda
1 Barrica, A. G. C., n. 4.23, pesando 237 quilos, repregadt,
Armazem n. Int 17 — Hiato Luis, atracado em 29 de novenjç
NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA ANHOAVEL
bro de 1938.
De ordem do Sr. diretor do Imposto de Renda, torno público, que
2 Sacas ,Iracf, sem número, ,pesando 24-44 quilos rotos
se vai fazer comunicação à Procuradoria Geral da Fazenda Pública,
ditos, ditos, idem, pesando, 42-46 quilos, idem.
para fina de cobrança executiva, do débito de imposto de renda, re- •
1 Saci, idem, idem, pesando 50 quilos, avariado.
lativo ao excedei° de 1933, do contribuinte Antônio Ferreira de
Um dito, dito, idem, pesando 50 quilos, idem.
Aloura.
Um dito. Clara. idem, pesando 48 quilos, roto.
•
Dentro de dez (10) dias, da terminação do prazo de 30 dias, da
3 Sacos, C.Inanahara, idem, pesando 26-33-46 quilos, idem.
publicação do presente edital, o interessado fica convidado a compaTiros riii es, ditos, idem, peKtnrio 39-42-31 quilos, idem.
recer Secção de Arrecadação desta Diretoria, para recolher o minDois ditos, ditos, idem, pesando a 50 quilos, avariados.
Dois tufos, França. idem pesando •6-36 quilos. rotos.
Eposto, ou à Divida Ativa, para prestar os esclarecimentos que julgar
loorrvenientes.
Doi ,: dites. ditos, ifinn, pesando 33-36 quilos, idem.
Dois ditos, ditos idem. pesando a 30 quilos. avariados.
Secretaria da Diretoria do Imposto de Resida. Rio de Janeiro, 12
Tires ditos, Minerva, idem, pesonda 42-51-56 quilos, rotos.
14e dezembro de 1938. — O seóretário, José de Magalhães Bravo.
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Armazem n. 5 — Navio Nsraeguez Ba:v/and, atracado em 20
de novembro de 1938.
1 Bobina. Correio da Manhã 1078/4, n. 356, pesando 522
avariada.
Uma dita, ;430 B, n. 525, pesando 501 quilos, idem.
Uma dita, dita, n. 536, pesando 48 quilos, idem.
Uma dita, S. 115A C. F., n. 7, pesando 474 quilos, ideM.,
Uma dita, dita, n. 16, pesando 486 quilos, idem.
Uma dita, dita, n. 22, pesando 450 quios, idem.
-Uma dita, dita, n. 23, pesando 450 quilos, idem
Unia dita,dita, n. 32, pesando483 quilos, idem.
Uma dita, dita, n. 41, pesando 450 quilos, idem.
Urna dita, dita, n. 53, pesando 497 quilos, idem.
Uma dita, T. Janer & Cia C. 279, n. 170, pesantio 345 willosj
Uma dita, O.L. S.E.N., n. 1030, pesando 602 quilos, idem.
Uma dita, dita, n. 1109, pesando 619 quilos, idem.
Uma dita, dita, n. 1117, pesando 614 quilos, idem.
Armazem n. Int. 17 — Hiato Avante, atracado em 29 de novembrr, de 1938.
1 Saco, C.L., sem número, pesando 43 quilos, roto.
Uni dito, dito, idem, pesando 40 quilos, idem.
Um dito, dito, idem, pesando 43 quilos, idem.
Um dito, dito, idem. pesando 60 quilos, avariado.
Armazém n. Dep. Mat. Pesados — Navio alemão ~eis,
et7acado em 29 de novembro de 1938.
10 Tubos, S. A . E .' sem número, sem peso, avariados.
Navio inglês Brittany, atracado em 1 de de..
Armazém n.
zembro de 1938.
1 Barrica, A.G.C., n. 4232, pesando 237 quilos. repregada.
Uma caixa, C.H.P., n. 3, pesando 20 quilos, vazando.
Armazem n. 5 — Navio belga Copacabana, atracado em 2 de
dezembro de 1938.
Uma caixa, T.C.M. & Cie Ltd., n. 57755, pesando 1408 quilos.
avariada.
Uma dita, T.A. & Cia., n. 147, pesando 179 quilos, idem.
Uma dita, 1938, n. 1, pesando 390 quilos, idem.
Uma dita, dita, n. 2, pesando 398 quilos, idem.
Uma Pedra, S. M. B., n. 509, sem peso, idem.
Armazém n. 8 — Navio chileno Punta Arenas, atracado em tã
tile novembro de 1938.
1 Saco, Bahia Blanca, sem número, pesando 82 quilos, MG
1 dito, idem, idem, pesando 60 quilos, idem.
1 dito, idem, idem, pesando 50 quilos, idem.
1 dito, idem, idem, pesando 53 quilos, idem.
1 dito, idem, idem, pesando 55 quilos, idem.
1 dito, idem, idem, pesando 56 quilos, idem.
1 dito, idem, idem, pesando 84 quilos, idem.
1 dito, idem, idem, pesando 65 quilos, idem.
1 dito, idem, idem, pesando 60 quilos, idem.
1 dito, idem, idem, pesando 45 quilos, idem.
1 dito, idem, idem, pesando 43 quilos, idem.
1 dito, idem, idem, pesando 22 quilos, idem,
1 dito, idem ,idem, pesando 31 quilos, idem.
40 sacos, Bahia Blanca, idem, sem peso, avariado!."
40 ditos, Arminio, idem, idem, idem.
1 saco dito, idem, pesando 49 quilos, roto.
Armazém n. 10 — Navio japonês Hateali "rd, atracado em X
dezembro de 1938.
100 amarrados, A. A. C. sem número, sem peso, avariados.
70 ditos, Colos.so idem, idem, idem.
50 ditos, Labor, idem, idem, idem.
Uma caixa, B.B., n. 84, pesando 109 quilos, repregade.
Uma dita, idem, n. 88, pesando 41 quilos. idem.
Uma dita, 13, n. 144, pesando 140 quilos, idem.
Uma dita, E. S. C., n. 2, pesando 12 quilos, idem.
Unia dita, D. L. n. 201, pesando 124 quilos, idem.
3-A a Administração do Cais do Porte se-'
Em oficio n. 1.17
xnunirou que foi descarregada para o armazem n. 10, do Caes do
Porto em estado de vasamento uma caixa de marca J. J. n. 6,
Inda pelo vapor Mormocrey, entrado em 29 de novembro de 1930.
MINISTÉRIO DA MARINHA
Diretoria de Fazenda da Marinha
Pelo presente edital, ficam cientificados os interessados que têm
papeis dependentes de solução nesta Diretoria, constante da relação anexa, para, no prazo de 30 dias, conttção da data da publicação do presente, comparecerem ao Protocolo Geral, para tomarem
conhecimento da solução dada aos respectivos processos.
Diretoria de Fazenda da Marinha, em 7 de dezembro de 1938. —
Taeito Reis de Moraes Rego, contra-almirante, diretor-geral,
—
Relação dos processos que se acham arquivados na Diretoria de
Fazenda da Marinha, aguardando a presença dos respectivos interessados. dentro do prazo de,30 dias, a contar da data da publicação da presente:
Nonies — Fichas
Adriano Augusto Duarte d'A *.meida, n. 32.582-1938,
Cláudio Paulo de Araújo, n 33.017-1938.
Cecilia da Silva Queiroz de iraújo, n. 28.533-1938.
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Cristina Pereira de Menezes, ri. 31.601-1938.
Dianira Gonçalves de Melo, n. 31460-1938,
Donária Machado Barbosa. n. 27.583-1938.
Elisa Mota, n. 28.859-1938.
Francisco Pereira do Nascimento, a. 31.583-1938,
Castão Gonçalves da Silva, n. 23.138-1938.
Isabel Ramos Fragoso, n. 30.009-1938.
Isabel Ramos Fragoso, n. 30.007-1938.
José Aires da Cunha, n. 33.067-1938.

Diretoria de Fazenda
(COMISSÃO DE CONCORRÊNCIAS)
EDITAL Da REFERÊNCIA

3. De ordem do Sr. contra-almirante diretor geral de Fazenda,
chamo a attenção dos interessados para o edital que se acha publi-

cado no Duirio Oficial do dia 6 do mês de dezembro de 1938, a folhas
14.631, relativo à concorrência administrativa, que será realizada
testa Diretoria, no dia 16 do mês de dezembro de 1938, para fornoeimento de artigos do grupo 40.
Diretoria de Fazenda, em 13 de dezembro de 1938. — J084 Spertelli, capitão tenente C. N., secretário.

Diretoria de

Fazenda

(COMISSÃO DE CONCORRÊNCIAS)
EDITAL DE REFERÊNCIA

1. De ordem do Sr. contra-almirante diretor geral de Fazenda,
chamo a aliança() dos interessados para o edital que se acha publicado no Diário Orle& do dia 6 do mês de deumbro de 1938, a folhas
24.630, relativo à concorrência administrativa, que será realizada
nesta Diretoria, no dia 15 do mês de dezembro de 1938, para fornecimento de artigos do prupo 39.
Diretoria de Fazenda, em 13 de dezembro de 1938. — José Suor0114 capitão tenente C. N., secretário,

Diretoria de Fazenda
(COMISSÃO DE CONCORRÊNCIAS)
IDITAL DE REFERÊNCIA

3. De ordem do Se. contra-almirante diretor geral de Fazenda,
isbamo a attenção dos interessados para o edital que se acha publicado no Diário Oficial do dia 6 do mês de dezembro de 1938, afolhas
24.630. relativo à concorrência administrativa, que será realizada
nesta Diretoria, no dia 15 do mês de dezembro de 1938, para fornecimento de artigos do grupo 38.
Diretoria de Fazenda. em 13 de dezembro de 1938. — José SporPnido capitão tenente C. N., secretário.

Diretoria de Fazenda
'(C0missÃo DE CONCORRÊNCIAS)
EDITAL DE REFERÊNCIA

1. De ordem do Sr. contra-almirante diretor geral de Fazenda,
chamo a attenção dos interessados para o edital que se acha publicado no Diário Oficial do dia 6 do rrês de dezembro de 1938, à folhas
24.629/30, relativo à concorrência administrativa, que será realizada
nesta Diretoria, no dia 15 do mês de dezembro de 1938, para fornecimento de artigos do grupo 34;
Diretoria de Fazenda, em 13 de dezembro de 1938. — José Sporto" capitão tenente C. N., secretário.
Diretoria de Fazenda

.(COMISSÃO DE CONCORRÊNCIAS)
EDITAL DE REFERÊNCIA Z RaTIPICACÃO

1. De ordem do Sr. contra-almirante diretor geral de Fazenda,

chamo a atenção dos interessados para o edital que se acha publi-

cado no Diário Oficial do dia 3 do mês de dezmebro de 1938, à folhas 24.792, relativo à concorrência administrativa, que será realizada nesta Diretoria, no próximo dia 16, para fornecimento de artigos dos grupos 15 e 17.
2. Outrossim, previno aos interdssados que ao referido edital
devem ser feitas as seguintes retificações:
Grupo 17
Item 1, onde se lê um, leia-se uma.
Item 100, onde se lê 1 3/4, leia-se: 1 1/4".
Nos itens 207, 208 e 209 a unidade é "uma" e não "um" come
andu publicado.
Comissão de Concorrências da Diretoria de Fazende da Marinha,
em 13 de dezembro de 1938. — José Sportelli, capitão tenente conta-.
dor naval, secretário.
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MINISTÉRIO DA VIMA° E OBRAS PCBLICAS

Departamento Nacional dg Trabalho

Estrada de Ferro Central do Brasil

SERVIÇO .7")E IDENTIFICAÇÃO PROIrTPqMINAT,'
De acordo com a decisão proferida no processo SIP 16.323-938,
foi a firma Batista & Coelho, estabelecido com quitanda, à -ua Sebastião Lacerda n. 9, multada em 200$000 (duzentos mil réis), nos
termos do artigo 10 do decreto n. 22.035, de 29 de outubro de 1932,
por haver a mesma se negado a anotar a carteira profissional número 55.767, da 29' série, pertencente ao seu ex-empregado José
Pieinini, conforme ficou apurado Do aludido processo. do que pelo
presnte lhe é dado ciência para os eleitos do e3talielecid,1 no decreto
n. 22.131 de 23 de novembro de 1932, devendo Literpor recurso dentro do- prazo de dez (10) dias pará o diretor do Departamento Nacional do Trabalho.
Em 12 de dezembro de 1938. — Antonio 13,.-no. intendente em
comissão.

De acordo com os termos da circular III, de 5 de dezembro de
1935, e com o que preceitúa o artigo 156, letra "C" da Constituição
Federal vigente, convido o auxiliar de artífice de 1' classe cte!a
trada — Moisés Tiago Machado — a comparecer, dentro do prazo
de 8 dias, à rua Visconde de Itaúna n. 25, 20 andar, perante a comissão designada para apurar, em inquérito administrativo, o motivo de sua ausência, sem causa justificada, ha mais de 30 dias, onde
o referido funcionário deverá apresentar a sua 'defesa, no decorrer
de 48 horas, contadas a partir do 8° dia após a 3' publicação do presente edital.
O funcionário neste citado, já anteriormente foi cientifiJado,
por editais de 13 de setembro e 29 de novembro últimos, para ver-se
processar, não tendo comparecido, pelo que o processo contra o mesmo correrá à sua revelia se não atender ao presente.
Diretoria da Estrada de Ferro Central do Brasil, 12 de dezembro
de 1938. (Proc. 43.624-38). — Mauro Brochado, chefe do gabinete.

Es-

Departamento Nacional da Indústria e Comércio
CERTIDÃO
Em cumprimento ao despacho exarado pelo Sr. diretor geral no
requerimento da Perfumaria Nunes S. A., em 9 de dezembro de 1938,
certifico que foram arquivados nesta repartição, sob o n. 14.091, os
seguintes documentos: a) ata da assembléia geral ordinária realiMINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÉSTRIA E COMÉRCIO zada em 1 de junho de 1938, que aprovou o relatório da diretoria,
balanço, contas e parecer do conselho fiscal, referentes ao exercício
Departamento Nacional do Trabalho
findo em 31 de dezembro de 1937, bem como elegeu os membros efetivos e suplentes do conselho fiscal para 1938; b) pública .forma de
um certificado relativo ao imposto de renda; c) folha do Diário OfiTERCEIRA SECÇÃO
ciei', de 31 de maio de 1938, com a publicação do relatório, balanço e
parecer acima referidos.
NOTIFICAÇÃO DE MULTA
Departamento Nacional da Indústria e Comércio — Primeira
Seceão. Eu, Luis Valter Barbosa, escriturário da classe E, passei a
Processb DNT. 37.927-35.
presente certidão. Sobre uma estampilha de 20It0e0 e um selo de Educação e Saude. Rio" de Janeiro, 10 de dezembro de 1938. — Ltd. "Wel-,
Sr. diretor das Indústrias Químicas Aliadas Ltda.
ter Barbosa. Visto. Mario Soares Pinto, oficial administrativo 17,,,
Fica essa firma notificada de que, de acordo com a decisão pro- no impedimento do diretor da Secção.
(C--8.309-13-12-933--283 n100 . )
ferida no processo DNT. 37.927-35, nos termos do artigo 29, do decreto n .23.768, de 18 de janeiro de 1934, foi multada em cem mil
reis (100$000), importancia essa que, acrescida da quantia de cento Departamento Nacional de Seguros Privados e Capilalizaçãe
e cincoenta mil réis (150i000), correspondente à indenização do féCARTA PATENTE N. 272
rias a que tem direito o reclamante Leonel Braga, deverá ser reco•.
lhida à Recebedoria do Distrito Federal, mediante guias dèste DeAos dez dias do mês de dezembro do ano de mil novecentas e
partamento, conforme o estabelecido no decreto n. 22.131, de 23 do trinta e oito, tendo a "A Piratininga" Companhia Nacional de Se
gunovembro de 1932.
res Gerais e Acidentes do Tabalho, com sede na cidade de São Paulo,
No caso de interposição de recurso, debtro do prazo que a lei Estado de São Paulo, preenchido todas as formalidades das leis vifaculta, deverão ser depositadas as importancias acima mencionadas, gentes, lhe foi expedida a presente carta patente n. 272 para que
ainda, mediante guias dèste Departamento. o que, tambem, não se possa funcionar nos Estados Unidos do Brasil, em seguros e resserealizando, importará na inscrição da divida para cobrança exe- guros compreendidos no grupo A, a que se refere o artigo 2° do decreto n. 21.828, de 14 de setembro de 1932 de acordo com o decreto
cutiva.
n. 3.138, de 3 de outubro de 1938, e segundo as leis da República.
Rio de Janeiro, 12 de novembro de 1938. — Laerte Machado,
Eu, Dail Correia, oficial administrativo — J — servindo na Sediretor da Secção, interino.
cretaria Geral do Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização, lavrei a presente que fica registrada no livro competente,
às folhas 58 v a 59.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 1938. — O ministro de EsDepartamento Nacional do Trabalho
tado, Waidemar Falcão. — o diretor geral, Edmundo Perry.
"Registrada e anotada, respentivamente, às folhas 58 v a 59 do livro
SERVIÇO DE IDENTIFICAM PROFISSIONAL
"Registro de Cartas Patentes" e 013 do de "Registro de Informações
De acordo com & decisão proferida no processo SIP 12.794-38, sobre Companhias", ambos deste Departamento.
(Processo n. 3.504-938).
foi a firma Salvador Madalena, estabelecida com depósito de papel,
Secretaria Geral, 13 de dezembro de 1938. — Dahil Correia,
rua da Alegria n. 246, multada em 2003000 (duzentos mil réis), nos
termos do artigo 10 do decreto n. 22.036, de 29 de outubro de 1932, oficial administrativo, classe J. Visto, A. Leimgruber, secretário
por haver a mesma se negado a retificar a carteira profisisonal nú- geral.
mero 7.827, da 29' série, pertencente no seu ex-empregado João
(C — 8.100 — 13-12-938 — 42$800)0
Borges, conforme ficou apurado no aludido processo, do que pelo Preaente lhe é dado ciência para os efeitos do estabelecido no decreto Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização
n. 22.131 de 23 de novembro de 1932, devendo interpor recurso denCARTA PATENTE 111. 273
tro do Drazo de dez (10) dias para o diretor do Departamento Nacional do Trabalho.
Aos dez dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e
Em 12 de dezembro de 1938. — Antonio Bento, intendente pai trinta e oito, tendo a "A Piratininga" Companhia Nacional de Segu.
?os Gerais e Acidentes do Tabalho, com sede na cidade de São Paulo,
comissão.
Estado de São Paulo, preenchido todas as formalidades das leis
gentes, lhe foi expedida a presente carta patente n. 273 para que
possa funcionar nos Estados Unidos do Brasil, em seguros e resseDepartamento Nacional do Trabalho
guros contra riscos de acidentes do brabalho, de acordo com o decreto
n. 3.138, de 8 de outubro de 1938, e segundo as leis da República.
SERVIÇO DE IDENTIFIGAÇA.0 PROFISSIONAL
Eu, Dali Correia, oficial administrativo — J — servindo na SeDe acordo com a decisão proferida no processo SIP 13.802-938, cretaria Geral do Departamento Nacional de Seguros Privados e Cafoi a firma Joaquim Antunes, estabelecida com negócio de constru- pitalização, lavrei a presente que fica registrada no livro competente,
p(ies, à avenida Rio Branco n. 9, 2" andar, sala 215, multada em réis às folhas 59 e 59 v.
200$000 (duzentos mil réis), nos termos do artigo 10 do decreto núRio de Janeiro, 10 de dezembro de 1938. — O ministro de Esmero 22.035, de 29 de outubro de 1932, por haver a mesma'se negado tado, Waldemar Falcão. — O diretor geral, Edmundo Perry.
a anotar a carteira protisional n. 75.979, da 27' série, pertencente ao
Registrada e anotada, respectivamente, às folhas 59 a 59 v do livro
seu empregado Brasilino Rosa, conforme ficou apurado no aludido "Registro de Cartas Patentes" e 613 do de "Registro de Informaçãe3
processo, do que pelo presente lhe é dado ciência para os efeitos do sobre Companhias", ambos deste Departamento.
estabelecido no decreto n. 22.131, de 23 de novembro de 1932, de(Processo n. 3.501-938).
vendo interpor recurso dentro do prazo de dez (10) dias para o diSecretaria Geral, 13 de dezembro de 1938. — Dahil Correia,
retor do Departamento Nacional do Trabalho.
oficial administrativo, classe J. — Visto, A. Leimgruber, secretário
Elo 12 de dezembro de 1938. — Antonio Bento in t endente A M geral.
(C — 8.401
13-12-938 — 42$800).
-
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SOCIEDADE ANÓNIMA LIARQUEZ DE CLINDA

SOCIEDADES ANONINIAS

RELATÓRIO DA DIRETORIA

BANCO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
Rua do Carmo as. 57 e 59
Filiais:
$ão Paulo - Rua Alvares Penteado n. 7.
Belo Horizonte - Avenida Amazonas n. 303.
Fundado pelo decreto n. 771, de 20 de setembro de 1890
10.000.:000$000
Cq pilal realizado . . .
790 :3223851
Fundo de reserva .
13:8391929
Ft.ndo c•mi aplicação especial .
BALANCETE EM 30 DE NOVEMBRO DE 1938

Senhores acionistas. - Apresentamos à consideração da assembléia geral ord.nária o relatório da diretoria, relativo ao perlode de 1 de janeiro de 1937 a 1 de janeiro de 1938, assim como o
ba:anço e o parecer do conselho fiscal também no mesmo período.
Temos o prazer de participar aos senhores acionistas que houve
um benefício de 33:7343000, que propomos ser levado à criação de
um fundo de reserva. Vai se desempenhando a contento a companhia F. R. Aquino Ltda., do contrato que firmamo para a cobrancs dos apartamentos. Foram cumpridas integralmente as autorizações dadas pela assembléia geral ordinária última. Éste o nosso
relatório, ficando a diretoria, assim como os documentos de caixa
da sociedade, ao dispôr dos senhores acionistas, para qualquer esclarecimento. R.o de Janeiro, 12 de dezembro de 1938. - A diretorta.
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Debito

Contas correntes:
Anticreses ..
Cauções . .
Cessões
Hipotecas
Garantidas

.

14:2.111980
10:1701000
330:5851238
1.553:0011057
1.761:0421346

4,1141.01.8.

.......

Bens patrimoniais .
Honorários da diretoria e conselho fiscal
•
In posto sôbre consignações .
Impostos diversos . • .
Ca Na:
882:280E678
Em moeda corrente ao banco
Em diversos bancos . .
354 :9223800
Ordenado
()nora de fiscalização .
*.l2N-veis
....
F. cl em São Paulo .
em São Paulo - C/ suprimento ....
!,1 em Belo Horizonte .
F • 1.:1 em Belo Horizonte - C/ suprimento
MOI uários
i; uários - C/-garantia hipotecária
D., ,pesas gerais . . .
11)-i.mlos
Cfle f ribuições para o Instituto Bancários .
Co

V e l ,, re.= depositados . .
V q :(.res caucionad gs . .
versas contas

..

3.669:0102621
1.543:2573100
42:9333300
1153500
57:6193300
1.237:2033478
157 :8463200
1:8003000
350:6113000
600:0001000
1.533:9923225
500:0001000
2.760•668$250
26.773:2503011
863:7321600
166:3983700
3.036:1723366
11:6153500
15:3111700
333:2003000
10:1701000
4.513 :2053793
50.178:1933674

Crédtte
Capital:
Carteira Comercial (decreto
n. 850, de 27-5-1936) •.
1.000:0003000
Carteira de Consignações ...
9.000:0003000 10.000:0003000
Ford() de reserva • . .
790:3223851
Fl-, cio com aplicação especial .
13:8393929
Le . " ilantes:
Em c/c com juros .
1.046:0783000
Em c/c limitadas . . .
2.131.134009
Em depósito a prazo fixo 15.587:2763375 18.764:4893284
Bernia de carta de fiança .

953200

11,...eita a class:ficar

500:1013200

1.141:7913804
343:3703000
360:0003000
18.234 :1833406

Valores em depósito e eauçâo .
01•1 igações a pagar . .
Diversas contas . .

Senhores acionistas - Cumpre-nos, de acôrdo com os estatutos
sociais, dar parecer Obre as contas apresentadas pela diretoria e o
fazemos declarando, que a escrita da sociedade se acha rigorosamente em dia e em ordem. merecendo aprovação as contas apresentadas. Propomos um voto de louvor à diretoria, pelo modo como
geriu os negócios sociais durante o ano de 1937, por nos parecer de
justiça.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1938. - José Burle de Figueiredo. - Emilio de Miranda Filho. - Bento Faria Corréa.
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCPOS E PF.RDAS" EM
DE 1937

Débitos
Saldo do ano anterior •
Juros e descontos . .
Ordenados
Impostos e licenças è .
Seguros . . . .
....
Quota previdência . . .
Despesas gerais . • •
Comissões
Lucros e perdas (benefício do exercício • ,.., .. •
Aluguéis • • • -•

31

DE DEZEMBRO

12:7073900
31•500000
15:9003000
9:3792100
61$204)
1003500
8:0293400
3:5133900
33:7343300

115:5563300

Créditos
115:5563300

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1937

Ativo
Caixa
. • •
Terrenos . • -. •
Construções
Apartamentos
Contas correntes devedoras . .

.

10:4773200
00:0003000
537:3711200
425:0003000
2983800
1.033:1471200

Capital

..

Passivo
106 :0003000
899:4123000
33.7343300

Contas correntes credoras . • •
Lucros e perdas . . .

1.033:1473200
Rio de Janeiro, 14 de junho de 1938. - O diretor. - O guardalivres, Oswaido da Costa Cruz. (D. N. I. C. 38.286).
(C 8.312 -- 13-12-938 -- 1373700)

CASA BANCASIA SAMUEL SCHECHTER

BALANCETE EM 30 DE NOVEMBRO DE 1938

50.178:1933674
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 1938. - José Bellens de
'Almeida, diretor-presidente. - Gladstone Rodrigues Flores, contador.
SALDO C/

Matriz
Pilai em São Paulo .
FWal em Belo Horizonte W garantia hipotecária:
Matriz
Filial em Belo HoTizonte

MUTUÁRIOS

25.773:2503011.
7.251:2613250
4.266:631$800
863:7323604)
272:1363400

Ce.:xa
Contas correntes . . •
Letras descontadas .
Móveis e utensílios .
Lucros e perdas . . •

15:5023650
20:2433450
385:6683500
5:1704300
4:2543300
430:8193200

37.294:1433061

1.135:8694000

Passivo
Capital . . . .
Samuel Scbechter, c/ supiánento
Samuel Schechter, c/ part.
•

3ou:0003000
1 :0003000
10:g!0)3900
-•_
:8194200'

38.430:0123061
-- 13-12-938 -- 1734400).

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de -1.933. -- S.'
. te 8.322

?i

-- 39$800),

..)unria-roirá 14

DIÁRIO OFICIAL '(Secção I

,Nee`

DOURADO, SOCIEDADE ANÓNIMA
'

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA XO DIA
DE DEZEMBRO DE 1938

13
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SOCIEDADES CIVIS

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e
trínta e oito, às treze horas, reuniram-se em assembléia geral exSOCIEDADE PROPAGADORA DO ESPIRITISMO
traordinária. em sua sede social, à rua Mayrink Veiga n. 28,
3° andar. salas 1 e 2, nesta cidade do Rio de Janeiro, os acionistas
EXTRATO DE ESTATUTOS
de Dourado, Sociedade Anónima, de a.córdo com as convocações feitas
na imprensa pela sua diretoria. Presentes acionistas representando
Fundada nesta Capital. sua sede e fÓro, de &metia lodetermi,
a totalidade do capital social, o diretor-presidente, doutor Alberto nada: com o património social por se constituir. não respondendo'
Dourado Lopes, assumiu a presidênc.a, em companhia do diretor- oe sócios subsidiariamente pelos compromissos sociais, tem por fim::
gerente. doutor Nélcio Dourado Lopes, e declarou aberta a sessão. a propaganda o ensino e a defesa da doutr.na do espiritismo, segunEm seguida procedeu à leitura do aviso de convocação e explicou do a codificação Kardeciana. Será administrada por urna diretoria,
ao .; presentes o motivo da assembléia, pedindo a esta que indicasse composta de: presidente (que é seu representante legal em juízo
a mesa que deveria presidir os trabalhos. Por proposta do acio- e fora dele), vice-presidente, I* e
secretários, tesoureiro, proni ta Carlos Dourado Lopes, foi indicado o nome do doutor Maurício curador. arquivista e um conselho deliberativo. Seus estatutos só
Douracio Lopes, o que foi aceito pela assemb ..éia. Depois de assumir pceterão ser alterados par deliberação de 2/3 das agremiações filiaa presidência da assembléia, o douWr Maurício Dourado Lopes con- das. No caso de extinguir-se a sociedade, todo o seu patrimónicj
!dou para secretariar os trabalhos as acion.stas senhores Francisco passará a uma instituição de caridade, por deliberação do conselho
Marra e Sebastião Maurício Wanderley. Com a palavra o presidente deliberativo.
— À afretorsa.
desta assembléia, doutor Maurício Dourado Lopes, declarou que, de
C 8.408 -- 13-12-938 -- 204400)
neerdo com as convccações feitas nela Imprensa, esta assembléia
tinha por fim proceder à eleição dia diretoria, cujo mandato estava
ASSOCIAÇÃO ECONÓMICA NIPPO-BRASILEIRA
termihado. D stribuidas as cédulas', foram em seguida reco;hidas e
apuradas na presença de todos os acionistas, dando como resultado
EXTRATO DE ESTATUTOS
a reeleiç'ão, por maioria, dos mesmos diretores: doutor Alberto Douram) Lopes, para presidente, e Nélcio Dourado Lopes, para gerente,
Por assembléia geral realizada em 28 de junno ao corrente ano,
p•eo prazo de três anos, na forma dos estatutos. Os diretores reeleitos, que estavam presentes, tomaram posse. Por proposta do exija ata esta devidamente registrada no Primeiro Ofício do Regisacionista doutor Mauricio Dourado Lopes, foram ratificados e apro- tro de Títulos e Documentos, sob o número de ordem 5.285, do
varos todos os atos até agora praticados pela diretoria. Nada mais livro J n. ii, foi alterado o seu estatuto no tocante ao art. 3°, que
havendo a tratar. o senhor presidente desta assembléia agradeceu a passou a ter a seguinte redação: Art. 3.° Afim de realizar as finalipresença dos senhores acionistas e declarou encerrada a assembléia, dades previstas no artigu anterior, esta Associação dispõe-se a reastwendendo a sessão para mandar lavrar a presente ata dos seus lizar os seguintes trabalhos: 1 — Disseminar no Brasil informações
tranalhos. Reaberta a sessão, foi esta ata lida e aprovada, unanime- econômicas, relativas ao Japão e no Japão informações econômicas
morde, por todos os acionistas presentes, que passam a assiná-la. E relativas ao Brasil; 2 — Investigar tudo quanto possa interessar as
relações econômicas e comerciais entre o Brasil e o Japão, no sene‘i. Francisco Mafra. servindo de secretário, a lavrei e assino. Rio
de Janeiro, 13 de dezembro de 1938, — Mauricio Dourado Lopes. — tido de desenvolvei c arterrároblo entre os dois paizes. — A direFrancisco Marra. — Alberto Dourado Lopes. — Nelcio Dourado to;ia.
(C 1. ,507 — 13-12-938 — 20$41)0)
Lepes. — Manoel Ribeiro Brandão. — Manoel de Assis Lopes. _R ianey Manos Brandão,
Tomaz Pinto Caiado. — Sebastião Maumcio Wanderlei'. — Carlos Dourado Lopes.
f C 8.099 — 13-12-938 — 60$200)

r

1

S. A. COMPANHIA AUXILIAR IM VIAÇÃO E OBRAS
mALANÇO EAI 30 DE SETEMBRO DE

ANUNCIOS

1938 (*)

Aviso

Ativo

Terrenos e Prédios (pelo custo)
Maquinismos (pelo custo) .
Móveis de escritório (pelo custo) .
Aln/oxarifado
Ações em caução .
1)11(59ROS e cauções

Apólices Estaduais e Municipais
. ; 11308 devedores
Caixa' -

731:8208450
Declaro, para os devidos efeitos, que perdi a minha carteira de
2.558.0768990 identidade, n. 171.973.
140:2558400'
, Rio de Janeiro, 12 de dev ,inbro de 1938. — Manoel Cavada Ca1.757:6248650 vada.
50:0008000
483:5298700
Reconheço a firma supra Manuel Cavada Cavada.
2.604:2R58000
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1938. Em testemunho (estava
3.610:1018911
212:C858400 o sinal público) da verdade. — Mozart Lago, tabelião.
(C 8.313 — 13-12-1938 — 114200)
12.207:1298501

Clube de Regatas do Flamengo

Passivo

Capital — 11.300 ações a 2008000
Ações depositadas
Sildns credores . .
Contas corrente "Garanttda nos Bancos"
Cordas credoras "The Náulchatel Asphalte Co. Ltd
Fundo de Reserva .
Fundo de Depreciai.âo
Reservas Especiais
Lucros o Perdas

2.260:0008000
50:0008000
1:724:1808167
2.465:3058700
2.215:1888910
226:7308938
1.780:9508980
284:6208150
1.200:1528596
12.207:1298501

Francisco Moreira da Fonseca, diretor-gerente. — Mauro Montagna Juntar, contador.
PARERCER Do CONSELHO FISCAL

CONSELHO DELIBERATIVO
De ordem do senhor presidente, são convidados os senhores
membros do Conselho Deliberativo do Clube de Regatas do Flamengo
para se reunirem, em primeira convocação, às 20 horas do dia 20
do corrente, ou, urna hora depois, em segunda convocação, afim de
tratarem, de acórdo com a letra b do art. 98, dos estatutos, dos
assuntos seguintes:
a) homolagação, ou não, da escolha feita pelo presidente, rocemeleito dos membros da diretoria para o biênio 1939/1940;
b) interesses gerais.
•
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1938. — Carlos Sanmartin,
secretário geral.
(C 8.098 — 13-12-1938 — 4516900 — 3 vezes)

Nós, abaixo assinados, membros do cOnselho fiscal da S. A.
Companhia Auxiliar de Viação e Obras após cuidadoso exame das
contas apresentadas pela diretoria, verificamos estar as mesmas de
Financial Standard — Sociedade Anônima
acórdo com os livros da sociedade e demonstram a situação finanASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA .
ceira da socidade em 30 de setembro de 1938, e somos, por isso, de
parecer que 09 senhores acionistas aprovem as aludidas contas.
São convidados os senhores acionistas para se reunirem na sede
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1938. — E. M. Grahame. — social, à rua Buenos Aires n. 40. loja, nesta cidade, no dia 22 do corG. 11. WhiRaker. — J. C'. Watkins.
rente mós, às 17 horas, afim de procederem à eleição para cargo vago
(C 8.087 — 10-12-1938 — 74500) na diretoria.
- • .
•
•
Rio de janeiro, 12 de dezembro de 1938. — A diretoria.
( • )•Ileproduz-se por t;:r sido•publioado com incorrecões.
(C 8.107 — 12-12-1938 — 338700 — 1 verse)
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ÁlITO OVITITAL (Seeriio T)

nezernbro de

Sul América Capitalização

Clube Marechal rhriano

Realiza-se no dia 31 de dezembro, às 14 horas, no salão nóbre
da Associação dos Empregados no Comércio, h rivenida Branco
mi. 118/120, o sorteio de amortização dos títulos de capitalização,
deli-divo ao més de dezembro. Desse sorteio de amortização, que
será feito pelos próprios subscritores de títulos, participarão todos
os que figurerem em vigor na sede social. Os subscritores que tiverem os ser til ulos contemplados, receberão imediatamente o capital
garantido. 04 ilulos em atrazo poderão ser rehabilitados na sede
da companliL, ale às 14 horas daquele dia, à rua da Alfândega n. 41,
eRquina de Quitanda (Edifício Sulacap).
(C 8.410 — 13-12-1938 — 14$300)

- ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIÀ

Casino Balneário Atlântico S. A.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1938

Edital de convocixão
Faço saber, de ordem do senhor presidente, que são convocados
todos os senhores associados a se reunirem, na sede saciai, à avenida Rio Branco n. 117, 2° andar, sala n. 225, no dia 17 do corrente
(sábado), às 17 heras, em primeira convocação, afim de se proceder
à eleição da diretoria que deverá reger os destinos do clube no exercício de 1938-1939.
Ficam todos igualmente cientificados, que, no caso de não haver
número legal, à hora designada, esta reunião se realizará em segunda
convocação, às 18 horas; não havendo ainda a esta hora, aúmero, a
mesma se realizará em terceira convocação, lis 20 horas, com qualquer número de sócios presentes.

Capital FFederal, 12 de dezembro de 1938. — Theodorico Alves
São convidados os senhores acionistas do Casino Balneário
Atlântico S. A. para se reunirem em assembléia geral extraerdinária, de Carvalho, 1° secretário.
(C 8.310 -- 13-12-1938 -- 23$500)
.no dia 23 do corrente mês, às 15 horas, em sua cede soc tal, a. avenida
Ailánlica ri.' 1.080, afim de procederem à eleição dos membros da
lvlininistração e tratarem de assuntos de interêsses gerais.
0. portadores de aç'óes, para poderem tomar parte na assemCompanhia Litográfica Ferreira Pinto
iia dnerão depositá - las na Tesouraria, pelo menos, três dias antes
iirt

reunião.

itio de Janeiro, 13 de dezembro de 1938. — A diretoria.
(C 8.318 — 13-12-1933 — 4000 ,) — 3 vezes)

Companhia Docas de Símios
RESGATE DE "DERENTURES"

canformidade com os termos da escritura pública do emprt,sliiiio datada de 6 de fevereiro de 1908, nesta data foram resgaealits 1 .03 (mil seiscentas e três) debentures da Companhia Docas .
d,. Santos, sob no. 260.030 a 261.632, do valor nominal de 200$000

CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A diretoria da Companhia Litográfica Ferreira Pinto convida
os acionistas para se reunirem em assembléia geral extraordinária,
na sede da companhia, à avenida Rio Branco n. 137, 8° nadar, às 14
heras do dia 20 de dezembro de 1938, afim de deliberarem Rabre a
alteração dos estatutos, na parte relativa aos poderes da diretoria.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1938. — A diretoria.
(C 8.323 — 13-12-1938 — 39$800 — 3 vezes)

Brasília Imobiliária S. A.

(ada oma.
iu de
;, •í z id:!ri! e.

• .

Janeiro, 12 de dezembro de 1938. — Guilherme Guinle,
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

(C 8.320 -- 13-12-1938 --- 13$300)
São convidados os senhores acionistas da Brasília imobiliária

S. A., a se reunirem em assembléia geral extraordinária, na sede
Declaração
O infra assinado declara, para fins de direito, que foi extraviada
sua carteira de identificação, n. 236.233.
Rio iie Janeiro, 10 do dezembro de 1938. — Miguel Ferreira de

da sociedade, à avenida Rio Branco n. 257, 4° andar, às 15 horas
dó dia 27 do próximo futuro, afim de tratarem de assuntos referentes à regularização de um imóvel, pertencente à socisdade, co"forme
a decisão proferida pelas autoridades competentes.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1938. — O presidente Dr. Alvaro M. de Oliveira Castro.
' (C 8.214 — 12-12-1938 — 421800 — 3 vezes)

Reconheço a firma Miguel Ferreira de Melo
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1938. Em testemunho (estava
o sinal públiico) da verdade. — Jose Carlos de Montreuil, tabelião
sucessor,
11$200)
(C 8.319 -- 13 -12 -i938

Clube Naval
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Primeira convocação

Casa Lohner S. A.

De ordem do senhor presidente, convida os senhores associados
a se reunirem em assembléia geral extraordinária, no dia 11 do corSão convidados os senhores acionistas a se reunirem em assem- rente, às 17 horas, para resolver stibre a "readmissão de sécio".
Dléia geral extraordinária, na sede, à avenida Rio Branco a. 133,
Secretaria do Clube
12 de dezembro de 1938. — Edmundo
no dia 20 do corrente, às 14 horas, afim de deliberarem em definitivo lora° Amorim do Volte,Naval,
1° secretário.
a respeito do aumento do capital social.
(C 8.158 — 12-12-1938 -- 391800 — 3 vezes)
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1938. — A diretoria.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

8.321 —

13-12-1938 — 118200)

Companhia Palácio Império, S. A.,1

Companhia Parque da Varzea do Carmo

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EXTRAVIO DE CONTRATQ

São convocados os senhores acionistas a se reunirem em assemgeral extraordinária, na sede social, à avenida Rio Branco
Varzea do Carmo, firmados com o abaixo assinado e havendo sido it. 26, 14° andar, às 15 horas do dia 20 do corrente mós, afim do
pedida outras vias dos mesmos contratos, faço público e declaro a elegerem os membros da diretoria para o período de cinco anos, a .coquem interessar, que fica sem nenhum efeito as vias extraviadas. meear em 22 dêste mês.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1938 — José Antonio de Car- Rio de Janeiro, /O de dezembro de 1938. — A diretoria.
•
valho.
p 8.097 .- J042-1938
(c 8.308 -- 13-12-1938 -- 11c2(0)
36,700 -- a vezeg.
Tendo-se perdido as primeiras vias dos contratos as. 4.682

e 4.683, emitidos pela "Certeira Predial da Companhia Parque da

v l éia
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iEmprUa de Construções Civis

"Comércio e Ind(,stria"

'EM LIQUIDAÇÃO AMIGAVEL)

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA CONSTITU1NTII
Sio convidados os senhores acionistas a se reunirem na sala
1.105,11 do Edificio Odeon (praça Getúlio Vargas n. 2), ern assemSão convidados os senhores subscritores de ações da "Comi
Mia geral extraordinária, no próximo dia 17 de dezembro de 1938.
para que preencham por meio de eleição as vagas existentes no o Indústria — Companhia de Seguro. :ferais", a se reunirem à e
conselho fiscal em exercício ao tempo em que foi dis-oivida a da Alfandega n. 107, segundo andar, na sede do Sindicato dos C
emprèsa, afim de ser dado cumprimento ao art. 164 e seu numero V, werciantes Atacadistas do Rio de Janeiro, no próximo dia vinte e ss
'27) de dezembro do corrente ano, às quinze (15) horas, afim de de,
do derreto n. 434, de 4 de julho de 1891.
berar sôbre a constituição da sociedade.
Zeferino
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1938. — O liquidante,
Rio da Janeiro, 12 de outubro de 1938. — Os incorparadors
de Faria.
(C 8.147 — 9-12-1938 — 423800 -- 3 vezes) Cometia Jardim. — Orlando Soares de Carvalho. — Jose Candi

Francisco Moreira. — Manoel da Silva Metias. — Ennio Re
Jardim.

Companhia Carris Pôrto Alecrerw,

(C 8.166 — 12-12-1938 --- IMMO — 3 vem

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

União Comercial dos Varegistas

Terceira convocação

COMPANHIA DE SEGUROS TERRESTRES, MAR/T1MOS
E DE ACIDENTES PESSOAIS

Am virtude de não ter comparecido número suficiente nem na
',Limeira nem na segunda convocação da assembléia maccaua, respectivamente, para 26 de invembro e 6 de dezembro de 1938, são novamente convidados os senhores acionistas a se reunirem am Rd&embléia geral extrardinária, na sede da companhia, à avenida
Rio Branco n. 137, 13° andar, às onze horas da manhã do dia 20
de dezembro de 1938, para tratar dos seguintes assuntos:
a) tomar conhecimento de uma proposta da diretoria, para
a reforma dos estatutos sociais, e deliberar a respeito: b) eleger
nova diretoria: c, tomar quaisquer outras med:das ou deliberações
de sua competência, que se tornarem necessárias' em face das disposições estatutárias, mie forem adotadas
Sentdo esta a terceira e última convocação, ficam avisados os
senhores acionistas que a assembléia deliberará seja qual fôr a
soma do capital representado.
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1938. — A diretoria.
(C 7.988 -- 642-1938 — 61200 — 2 vezes)

RUA PluMEIllo DE MARÇO N.

39

(Edifício próprio)
ASSEMBLÉIA GUAL EXTRAORDMÁRLi

Primeira convocação

isao convidados os senhores acionistas a reunirem-se em assei',
bléia geral extraordinária, na sede da companhia, no dia 20 tio co
lente, às 15 horas, para autorizarem a diretoria a alienar u terrei
da Esplanada do Castelo.
Ficam suspensas as transferências de ações. até a realização
referida assembléia.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1938. — Octavia Ferrei,
hovai, pre4idente.
(G 2.224 — 12-12-1938 -- 1228400 -- 6 voai

Dezembro de 1938
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OBRAS QUE SE ACHAM A' VENDA
As bildraiiWiddii Ió 'oSiWs que não forem
acompanhadas de importancia destinada;
ás despesas de porte e registo do Correio
podendo.
não serão atendidas, não
aceitar em pagamento de obras ou óst
exemplares do °Diário Oficiar selos doi
Correio, estampilhas do selo adesivo, Wide
que ou ordem de pagamento. Deverão me:
remetidas as importanoias em vales pose
tais.
As "Leis tisnais da República", pele
Dr. Tarquinio de Souza, tem o abatimento
de 30 9'0, q uando a aquisição fôr de tete
ou mais exemplares, em virtude do oficio.
do Mihistério da Justiça A, 1.26.4,
agosto de 1904.
se

••n

Atos da Junta Governativa dà,
Governo Provisório (Indioe),

1930

10100'

Atos do Govérn4; Provisório, osw

ganizados por A. D. Ribeiro,
1932

Ação Penal (lei n. 828, de 28 dos

outubro de 1899, que amplia,
a ação penal por denúncia, ei,
decreto n. 3.475, de 4 de
vemero de 1899, que regulae
menta o art. 50 da lei n. 628,
do 25 de outubro de 1913) . 00•30'

Agricultura (Cria o Ministério

da) — Decreto n. 1.806, de 20
de dezembro de 1906
11000

Água (decreto n. 3.656, de 24 de

outubro de 1898) — Regula •
mento para a concessão dágud
dos encanamentos públicos. . 1$000 •
trito Federal) — Decreto mi-,
moro 20.951, de 18 de janeiro
de 1933

31n••

••.,11.1.•••••• nnn•

'Armazéns Gerais (Regulamenta
para o estabelecimento de)
Decretou. 1.102, de 21 de noyeinbro de 1903

Arquivos do /ardia; /3otaniee
do Rio de Janeiro:,

MI$000
151000 '• Alititdrio de Legislações de Ido'
151000
senda, por Afonso Duarte jliS
$01000
beiro::

Arquivo Nacional (Publie ai

e s)
Volume I
Volume III .
Volume IV
Volume V

*********

WiletW1,08 Eleitorais (Alistaram, to o organização dos)

Água (Concessão dágua no Dia-

Volume III
Volume IV...
Volume 'V
Volume VI

8$000
Volume VI ******* • •••••n ••
71000
;Volume VII
Volume VIII .
.2 • MOO
51000
Volume IX
Volume X .
81000
;Volume XI ..
61000
Volume XII •..e
61000
.Nolume XIII ....e
-83000
$1000
'Volume xiir
*
yolume xv
81000
******
Volume XVI Mw.S.O.Oilh,~W 31000
,Volume XVII
61000
Volume XVIII
11000
41000
'Volume XX
;Volume XXI .....
61000
I. Volume XXIII ...
81000
Vit
l Vo l ume xxrv ..
.2 61000
Volume xxv .............. 7.1000
Volume
Volume XXVI ...
71000
cal
kVolume XXVII.
81000
i. Nolume XXVIII (Ilha da
• 101000
r 'Trindade)
, Yoiume XXIX
•
ftmoo
.,Volume XXX „,
moo
kVolume XXXI .
1141,rc. 101000
'Tiranias que os holandeses
;usaram com os moradores
do Rio Grande —
Lopo 21000
Sarro
..Ç.artas sôbre a prosopopéia
, — Bento T. Pinto, e Pe...
I regrino da América e
•Nuno Pinheiro
moo
Marcilie Dias — Biografia. 24000
'---Lestivos do Museu Nacionalg
,.Volume XVII
1.4~ toso%
Volume XXIII
201000
;Volume XXV,
201000

Ano do 1016

101000
51000
'5M000

'Ano de 1917
Ano de 1918
Am , do 1919
192n
Ay,
Ano de 1921

.1200.0

Ano de 1922 ...
Ano de 1923

01000
16;000

Autorais (Leis de direitos) —
Leis na. 496, de 1 de agosto
do 1898, e 2.577, de 17 de
' j aneiro de 1912

11000

kutorais (Direitos) — Decreto

n. 4.790, de 2 de janeiro de
1914

11000

Arrofadita (Novo mineral). por

Djalma Guimarães

2$000

Atlas pluviométrico do Nordeste
do Brasil, por Delgado de Car-

valho (Gerais), 1923
Idem, Idem (Anuais)

31500
31500

A u to

móveis (Regulamento da
Circulação Internacional de)

21000

Administração e Contabilidade,

por Alfredo Correia

151000

Anais do Congresso Constituinte
da República — 28 edição, revista — i • volume (1891)
201000
Anais da Assembléia Constitui'',

(1934), 1 • volume
Idem, r volume
te

,151000

.,„ 16$000

Acidente no Trabalho (decretos

na. 3.724, de janeiro de 1919;
13.493, de 5 de março de 1919,

e 13.498, de 12 de mano de
1919)

11500

Acidentes no Trabalho (decretos

ns. 24.637, de 10 de julho de
1934)

21000

Acumulações remuneradas •-•

Decreto n. 19.576, de 8 de ja11000
neiro de 1032

Alistamento Eleitoral — Lei nú11000
mero 3.139, de 1916
Alistamento e organização doe

arquivos eleitorais — Decreto

11000
n. 24.129, de 1934
f1S00 Aeronautieas Civis (Servicoe)
— Decreto n. 20.914, de 6 de
12000
janeiro do 1932

tbdno Provisório — Deereià
n. 183, de 13 de Janeiro
1936

61000
101000
81000
81000

81000
101000

***

**

Armas, Munições, Explosivos •

;(Fiscalização) — Decreto
n. 1.246, de 11 de dezembro
3,000
de 1936
Acre (Organleação Administrativa) — Lei n. 191, cie VI de janeiro da 1936. . , " 1500
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jEPAWTAMENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

REVISTA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Dezembro, 1936 I

PRIVILEGIOS DE INVENÇÃO E MARCAS DE INDUSTRIA 8 DE COMERCIO

rs()Ictitti .

-

N. 2.347 - Processo n. 8.821-37 - Urino n. 50.993
Marca: PEPCITRON - Recorrentes, Fontoura & Serpe: recorri(
Barros, Hollnagel & Comp. e o D.N.P.I. - Deu-se provimento
recurso.
A última reunião realizada em 9 do corrente
N. 2.348 - Processo n. 12.715-36 - Tèrmo n. 44.32..-;
Marca: LUPA - Dep. e recorrentes, Pores & Boschi; reeorril,
Sob a presidência do Dr. João Maria de Lacerda e com a pre- Meias Limo, S. A. e o D.N.P.I. - Negado provimento ao recur
sença dos senhores Fonseca Costa, José Caetano de Oliveira, Osvaldo
N. 2.350 - Processo n. 7.409-37 - Tèrmo n. 50.657
Soares, Godofrecle Maciel e Cícero Monteiro, este último substituto Marca: FÁBRICA HOLANDO - Dep. e recorrente, Holando Mend
legal do Dr. Francisco A. Coelho, esteve reunido o C.R.P.I., em recorrido, o D.N.P.I. - Negou-se provimento ao recurso.
sessão ordinária. Iniciados os trabalhos, lida e aprovada a ata da
N. 2.351 - Processo n. 9.432-37 - Têrmo n. 51.134
sessão anterior, o auditor requereu o adiamento do julgamento dos Marca: ZENI - Dep. e recorrente, Armando Zeni; recorrido,
seguintes processos: Recurso n. 1.247, processo n. 11.463-31, marca D.N.P.I. - O Conselho não tomou conhecimento do recurso.
EMPLASTRO PHENIX (transferência); recurso n. 2.342, proce&o
Terminados os trabalhos o Sr. presidente dá por encerradn
n. 13.497-37, marca SAES EFERVECENTES DE CARLSBAD (baixou sessão, tendo antes, convocado nova reunião para sexta-feira, 16
em diligência); recurso n. 2.345 processo n. 9.876-37, titulo LABORATÓRIO QUIMIOTERÁP1C0 RIO-; recurso n. 2.349, processo ATA DA 2404 SESSÃO 011DINÁRIA DO CONSELHO DE REGL11S.OS DA PROPR
n. 13.882-36, marca CANINHA VELHA DE PIRASSUNUNGA; e reDADB INDUSTRIAL, REALIZADA EM 2 DE DEZEMBRO DE 1938
curso n. 2.292, processo n. 20.014-37, marca LANOL, adiado até
solução final do processo de caducidade da marca impeditiva, defe- Presidência do Sr. Francisco Antônio Coelho, diretor geral do Depi
rindo-se dessírte, o pedido formulado pela recorrida. Em seguida
1-emento Nacional da Propriedade Industrial
passa-se ao juigarnento dos processos incluídos na pauta, registrandose as seguintes ocorrências:
Aos dois dias do mês de dezembro de mil novecentos e trinta
oito, sob a presidência do Sr. Francisco António Goziho e com a In
Recursos:
sença de todos os seus membros, reuniu-se, em se6são ordinária,
N. 2.33 - Processo n. 17.720-36 - Transferência da marca Conselho de Recursos da Propriedade Industrial.
FORMIDÁVEL, n. 16.974 - Recorrente, Bebiano Nunes & Comp.;
Lida e aprovada a ata da sessão anterior, o secretário subniç:
recorridos, Orsini Varges Melo e o D.N.P.I.; pelo recorrente, falou a decisão do Conselho a petição do Laboratório Instituto Galeno LU
o Dr. Silvio de Alvim Botelho e pelo recorrido, o próprio interes- pedindo o adiamento do julgamento do recurso referente à mar
sado. - O Conselho negou provimento ao recurso, confirmando o Biemutrat, até solução final do pedido de caducidade da marca BI
despacho que indeferiu o pedido:
mutratum impeditiva. O Conselho deferiu o pedido.
N. 2.335 - Processo n. 941-36 - Têm° n. 16.401 - Priv.
Passa-se, então, ao julgamento dos processos cm pauta, regi
Escóva rotativa" - Recorrente, Geraldo de Sousa e Silva: recorri-. trando -se as seguintes ocorrências:
Antônio
Dias
de
Arruda
e
o
D.N.P.I.
Negou-se
provimento
dos,
Recursos:
ao recurso.
N. 2.336 - Processo n. 5.551-37 - Térmo n. 18.360 - Modelo
N. 1.408 - Processo n. 5.097, de 1936, termo 42.430, mar
Ind.: Nova forma de ornamentação para suportes de camas e seme- Rex especial, depositante e recorrente, Andréas Jansen Hollevis; r
lhantes - Depositante e recorrente, João Parente; recorrido, O corrido, D.N.P.I. Pelo recorrente, ralou a agente oficial Laura Stn
deis. - O Conselho deu provimento ao recurso.
D.N.P.I. - Foi negado provimento ao recurso.
N. 2.261 - Processo n. 26.388, de 1936, termo 47.891, mai
N. 2.337 - Processo n. 7.209-37 - Térmo n. 18.426 Reumatase;
e recorrente, Ramos, Cardoso & Comp. Ltd
Extintor de formigueiros pela aplicação de formioida liquida, trans- recorridos,depositante
J. Pelosi e o D.N.P.I. - Deu-se provimento ao r
formada em estado gazoso, pelo aquecimento produzido por reser- curso.
vatório de agua quente - Dep. e recorrente, Masakichi Tomita;
N. 2.317 - Processo n. 1.012, de 1937, termo 49.101, titulo C
Negou-s:). provimento ao recurso.
recorrido, o D.N.P.I.
liseu; depositante e recorrente, Emprèsa Gine Alfa Ltda.; recorri(
N. 2.338 - Processo n. 9.365-37 - Termo n. 18.576 - Mo- D.N.P.I.
- Os autos baixaram em dil;gência.
' dèlo Ind.: Um cuscús em miniatura - Dep. e recorrente, Maria
N.
2.319
- Propos° n. 7.428, de 1937, termo 50.665, mar
Carmen Brandão; recorrido, o D.N.P.I. - Negou-se provimento ao Panfrutol; recorrente,
Instituto Quimioteráp ice Ltda.; iecorridos ..1
recurso.
N. 2.339 - Processo n. 10.347-37 - Têrmo n. 18.626 - Mo- Leivas Leite e o D.N.P.I - O Conselho deu provimento ao recu.,
N. 2.320 - Processo n. 13.448, de 1937, termo 52.305, mar,
délo útil: Recipiente aquecedor com chaminé móvel - Dep. e rea
corrente, Ar( Freitas Mugnani; recorrido, o - Negou-se Arterioesclerol; depositantes e recorrentes, Almi,ida Cardo:o
Comp.; recorrido, D. N. P.I - Negou-se provimento ao recurso.
provimento ao recurso.
N. 2.321 - Processo n. 7.048, de 1937, termo 50.571, mar
N. 2.340 - Processo n. 7.031-37 - Tèrmo n. 50.567 - Marca:
PLASMOCIDA - Recorrente, A Química Bayer Ltda.; recorridos, Bismutrat; depositante e recorrente, Laboratório instituto Galei
Laboratório Instituto Galeno Ltda. e o D.N.P.I. - Pelo recorrente Ltda.; recorrido, D.N.P.I. - -Adiado.
N. 2.322 - Processo n. 7.198, de 1937, termo 50.604, marca
falou o advogado Sabota Lima e pelo recorrido o agente oficial Júlio
Melo. - Deu-se provimento ao recurso por maioria de votos. Foi Pelador; depositante e recorrente, The American S'.,eel and Wi
- of New Jersey; recorrido, D.N.P.I - Não tendo sido arrazoado
vencido o conselheiro José Caetano de Oliveira.
N. 2.341 - Processo n. 22.810-36 - Urino n. 47.011 - Marca: recurso, o Conselho confirmou o despacho que indeferiu o pedido.
N. 2.323 - Processo n. 8.595, de HM, termo 50.953, mar(
CREME DE ROSAS - Recorrentes, The Sydney ROSs Co. Corporation e Francisco Oltmpio de Oliveira; recorridos, Juventino S. LuZ Cometa; depositante e recorrente, S. A..Phillips do Brasil; recorrid
D.N.P.I. Pelo recorrente, falou o advogado Tomaz Leonardos.
e o D.N.P.I. - Negou-se provimento ao recurso.
N. 2.343 - Processo n. 13.917-37 - Caducidade da marca Negou-se provimento ao recurso.
DIOXOGEN, n. 21.330 - Recorrente, Antonio Pinheiro GuimarãeS
N. 2.324 - Processo n. 6.870, de 1937, termo 50.456, mar(
Victory; recorridos, The Oakland Chemioal Co. e o D.N.P.I. Pelo Moda Americana; depositante e recorrente, Modas o Moldes Amer
recorrido falou o advogado Thomas Leonardos. - O'Conselho negou canos Ltda.; recorridos D.N.P.I. Falou, pelo ncorrente, o advog.
provimento ao recurso. do Tomaz Leonardos. - O Conselho resolveu adiar o julgamento c
N. 2.344 - Processo n. 27.921-38 - Térmo n. 48.304 - recurso a requerimento do referido advogado.
Insignia Comercial: DIALOP - Dep. e recorrentes, Dianda Lopes.
N. 2.325 - Processo n. 4.514, de 1937, termo 49..879, mar('
& Comp. Ltda.; recorridos, Daimler-Benz Aktiengesellschaft, S. A. Az de Ouro; recorrente, General Mills Inc.; recorridos, Silva Rio
e o D.N.P.I. Falaram, respectivamente, pelo recorrente e pelo re- Comp. e o D.P.N.I. - Deu-se provimento, em parte', ao recues'
corrido, o agente oficial Alberto A. Lohmann e o Dr. Thomas Leo- para ser concedido o registro de acordo com tie restrições proposts
nardos. - Converteu-se o julgamento em diligência.
no parecer do auditor. Pela recorrente falou o advogado Tomes Ler
N. 2.346 - Processo n. 3.391-36 - Têrmo n. 42.085 - Mar- nardos.
ca: SILEX - NEUTRAL - Dep. e recorrente, Emprêsa Progresso
N. 2.327 - Processo n. 8.710, de 1937, termo 50.972, marca Pi
Ltda.; recorridos, Vladimir-Josef Navaller e o D.N.P.I. - O Con- rex; depositante e recorrente, Luiz Ribeizo de Magalhães; recorrid
selho negou provimento ao recurso.
D.N.P.I. - Negou-se provimento ao recurso. ,-C.ONSELHO DE RECURSOS DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

,f.r1 " (7
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N. 2.32ei - Processo n. 29.493, de 1936, termo 48.756, marca
7; depositantes e recorrentes, 13ruirow .11 GoinP•; recorrido, D.N.
- Negou-se provimento ao recurso.
N. 2.329 - Processo n. 29.494, de 1936, termo 48.757, marca
6; depositantes e recorrente, Brun ow & Comp.; recorrido, D.N.
I. - Negou-se provimento ao recurso.
N. 2.330- Proces.so n. 12.802, de 19"á7, termo 52.086, marca Carosili; depositantes e recorrentes, Ancona Lupe &Comp.; reitorrido,
N.P.I.-Provido: contra os votos dos Srs.Franeisao /solhai° Coelho
José Caetano de Oliveira.
N. 2.322 - Processo n. 9.788, de 1937, termo 51.215, marca
lpermol; depositante e recorrente, E. Paul gen; 'recorrido, D.N.P.
- Negou-se provimento ao recurso.
N. 2.333 - Proeeso n. 5337. de 1937, termo 30.037. marca Soodeio Isa; depositante e recorrente, Instituo de Ciência Apondo
da.; recorrido, D.N.P.I Filou, peto recorrente, o advogado '5 ousa
irgas. Contra os votos dos Srs. Francisco A. Coelifo e José Gateio de Oliveira. - O Conselho deu provimento ao recurso.
Foram adiados a requerimento do Sr. auditor. os seguintes rersos: 2.318, marca Tako, termo 30.670; 2.325, marva Xega, termo
-902: 2.351, marca Hercules 115, termo 47.987 e 2.334, marca
irmidável, processo n. 17.720, de 1936.
Terminados os trabalhos e encerrada a sessão depois de ser con' cada nova reunião para sexta-feira, dia 9 do corrente, às 14 hos.
E de tudo para constar, eu António Carlos Potra de Barros, se•
etário cio Conselho de Recursos, lavrei a presente ata que sua, assi
4a por Iodos os seus membros, depois de aprovada. - Francisco
itonio Colho. - José Caetano de OLiveira. - João 31ari4 de La
Ernesto Lopes da Fonseca Costa. - Goaofrado. .--Mu,
:Jvalan Soares.
ACordãos
ACÓRDÃO N. 2.247 (*)
Processo n. 4.899-37 - termo n. 40.975.
Recurso n. 2.3-15.
Recocrerte Instituto Quornioterápico Ltda.
Recorrido, o D. N. P. I.
Marca: SEINA
Vistos, relatados e discutidos os presente autos em que é recornte o Instituto QuinCoterapico Ltda., e recorrido o D.N.P.I.;
Ardam os membros do Cooselho do Recursos da Propriedade Inistrial. por voto unanime, em dar provimento ao recurso, para o
eito do ser, afinal, concedido o registro, na conformidade do pare-r do Auditor, de fls. 19.
Conselho de Recursos, 25 de novembro de 1938. - Francisco
ntonio Coe1o. - José Caetano de Oliveira. - João Maria de La-

. rda. - Ernesto Lopes da Fonseca Costa. - Godofredo Maciel. molda Soares.
PARECER
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rr idade do perecer do Auditor, em dar provimento ao recurso, para
a efeito de ser, afinai, denegado o registro.
oefeito de ser, afinal, denegado o regietro.
Conselho de Recuisos, 25 de novembro de 1938. - Francisco
Antonio Coelho. - J•isé Caetano de Oliveira. - João Maria de Lacerda. - Ernesto Lopes da Fonseca Costa. - Godolredo Maciel. Oswaldo Soares:
eaesoza
A questão é opinativa. Ao nosso vér. salvo melhor juizo, e denominação QUINOBASE de cujo registro se trata, para produto farmaeetitico,- é confundivel coro a da marca C1111410CLASE, já registrada sob o n. 51.053 eni nome do recorrente, para produto da mesma
classe. Somos pois, pe'o provimento do recurso, para o efeito de ser
o registro afinal denegado.
Conselho de Recursos, 25 de novembro de 1938. - Godofredo
Maciel, auditor

A próxima reunião
Realizar-se-á, na próxima sexta-feira, 16 do ocorrente, a habitual
sessão semanal do Conselho de Recursos da Propriedade Industrial
qunado serão juigados os processos abaixo relacionados. Aos interessados nesses julgamentos, ou aos seus procuradores legalmente
habilitados, será permitida a defesa oral de suas razões pelo prazo
de dez (10) minutos.
Recursos:
N. 1.247 - Proc. n. 11.463-31 - Transferência da marca
EMPLASTRO PHENIX, n. 25.965 - Recorrentes: Charles kaniefsky
(espólio de); massa falida da Companhia de Produtos Phenix S. A.
e Vicente Apolloni; recorridos: D. Maria Júlio de Campos Barros e
seus filhos e o D. N. P. I. (reincluido),
N 2.243 - Proc. n. 9.876-37 - Termo n. 51,263 - Titulo:
"Laboratório Quimioterápico Rio" - Recorrente: Instituto Quimiterápico Ltda. - Recorridos: R. Araújo, Carvalho & Comp. e o D. N.
)). I. (reincluido).
N. 2.349 - Proc. n. 13.882-36 - Termo n. 44.591 - Marca:
CANINHA VELHA DE PIRASSUNUNGA - Recorrente: Vitorino Ferreira da Costa - Recorridos: Dei Nero & Comp. e o D. N. P. I. (reincluido).
N. 2.297 - Proc. n. 2.831-37 - Caducidade da marca estrangeira AESCULAP, n. 9.046 - Recorrente: Aktiengesellschaft Fuer
Feinneechanik Vormals Jetter & Scheerer - Recorridos: Laboratório Esculápio Ltda. e o D. N. P. I. (reincluido).
N. 2.325 - Proc. o. 8.671-37 - Termo n. 50.962 - Marca:
VEGA - Depositante e recorrente: Soci4té Guerlain - Recorrido:
o D. N. P. I. (reincluido).
N. 2.352 - Proc. n. 25.767-36 - Termo n. 47.749 - Marca:
VESTA - Recorrente: Comp. Finlandeza, S. A. - Recorridos: L.
O. Dietrich e o D. N. P. I.
N. 2.353 - Proc. n. 3.306-37 - Termo n. 49.649 - Titulo:
PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA - Dep. e recorrentes: Dante
Catalani & Irmãos - Recorrido: D. N. P. I.
N. 2.354 - Proc. n. 3.891-37 - Termo n. 50.298 - Marca:
GOIABADA SUL AMÉRICA - Recorrente: A "Sul América", Companhia Nacional de Seguros de Vida - Recorridos: C. de Castro Ribeiro e o D. N. P. I.
N. 2.355 - Proc. n. 3.889-37 - Termo n. 50.296 - Marca:
A SUL AMÉRICA - Recorrente: A "Sul América", Companhia Nacional de Seguros de Vida - Recorridos: C. de Castro Ribeiro e o
D. N. P. I.
N. 2.356 - Proc. n. 3.890-37 - Termo n. 50.297 - Marca:
A SUL AMÉRICA - Recorrente: A "Sul América", Companhia Nacional de Seguros de Vida - Recorridos: C. de Castro Ribeiro e o

Não se pa do contestar certa semelhança gráfica entre a palavra
:n::13NA, ia cujo registro actoi se trata, e a denominação SEDINA da
arca n. 6.979 que serviu de impedimento ao registre daquela. Em
i.do o caso. apesar da semelhança gráfim ditarem as duas quanto
sua prenunciação e efeito prosódico. Depois, o produto da marca
MOINA, segundo informa o Arquivo (lis 8 e 16) é um "creme para
?le", ar f igo de toucaoor, registrado por isso mesmo na classe 48;
passo que a marca SELNA, objeto deste pedalo, vai proteger um
reoaradt. farmaceutino (cl. 141 a um tônico sob forma ~ida. in- D. N. P. I.
icado "nas convalescencias e nos estados de astenia neuromuscular, •
N. 2.357.- Proc. n. 2.722-37 - Termo n. 49.515 - Marca:
imaclo aos calices.
OURO ---- Dep. e recorrente: Arrozeira Brasileira Ltda. - RecorEntro uso e outro produto, dada a eensivel diferença de suas apli- ridos: General Mills, Inc., Artur Schiehl K Comp. e o D. N. P, 1.
N. 2.358 - Proc. n. 4.818-37 - Termo n. 49.963 - Marca:
leões, não aos parece haver possibOidade de erro ou engano. Nessas
3ndições, e de acord, com a jurispeudencia do Conselho em casos ATLAS - Dep. e recorrente: Usina Nacional Indústrias Químicas
nalogos (acórdãos as. 1.650 e 1.660), somos pelo provimento do Limitada - Recorridos: Congroleum-Nairn Inc. e o D, N. P. I.
N. 2.359 - Proc. n. 26.30743 - Tenro ri, 48.102 - Titulo:
acure°, pari o efeito ne ser o registro afinal concedido.
Conselho de Recursos, 25 de novembro de 1938. - Godoiredo RADIOGRAM - Dep. e recorrente: Jaime Landa - Recorridos: Radio Corporation of America e o D. N. P. I.
"aciel, auditor.
N. 2.360 - Proc. n. 21.302-37 - Termo n. 51.633 - Marca:
•
ACbp.DX0 N. 2.247 (*)
INVICTA - Dep. e recorrentes: Braga it Pinto - Recorrido: o
Processo n 10.641-37 - termo n. 51.422.
N. P. I.
rmo n. 50.901 - Marca:
N. 2.361
Proc. n. 8.370-37 - Te
Recurso n. 2.316.
PEPTONARIS - Dep. e recorrente; Laboratório Ariston Limitada.
Recorreste, Instituto Quimioterapico Ltda.
- Recorrido: o D. N. P. I.
Recorria°, Laboratório Vetex Ltda. e o D.N.P.I.
N. 2.362 - Proc. n. 8.371-37 - Termo n. 50.902 - Maroa:'
Marca: QUINOBASIC
• TONO-ARIS - Dep. e recorrente: Laboratório Ariston Limitada
- Recorido: o D. N. P. 1.Vistos, relatados e discutidos os. presentes autos em que recos'.
N. 2.363 - Proc. n. 3.471-37 - Termo n. 49.692 - Marca:
Me o Instituto Quimioterapico Ltda. e são recorridos o Laboratório DIAMANTINA - Dep. e recorrente: Indústrias Reunidas Fagundea
:itex Ltda., e o D.N.P.I.; aeórdain os membros do Conselho de Neto. S. A. - Recorrido: o D. N. P. I.
N. 2.364 - Proc. n. 7.005-37 - Termo n. 50.524 - Marca:
~ursos da Propriedane Industrial, por voto unanime ç na ssonforoe
MOBILUBE - Dep. e recorrente: gaaaony.-Vaioutipa PU go.,
Reproduz-se por ter saldo com illCOrrpeõea.
\B&W:P.4121 _Q P. N. P. 1. •
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ri N. 2.365 - Proc. n. 24.154-36 - Termo n. 47.536 - Marca:

Figura de uma Borboleta do bicho da seda dentro de um circulo formado de casulos - Dep. e recorrente: Tecelagem de Seda Santa Madalena Ltda. - Recorridos: J. & P. Coats Ltd. e o D. N. P. I.
N. 2.366 - Proc. n. 1.920-37 - Termo n. 49.341 - Marca:
CARBOLINEUM BROSOL - Recorrentes: R. Avenarius & Comp.,
e Casa Hilpert S. A. - Recorridos: Bromberg & Comp. e o D. N.
P. I.
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Expediente
Expediente do Sr. diretor geral
Dia 12 de dezembro de 1938
Privilégio de invenção
Associated Electric Laboratories Inc. Soe. An., - Aperfeiçoamentos em aparelho elétrico de prova (termo 21.472). - Deferido,
à vista do laudo técnico.
Registro de Marcas
Wollgarnfabrik Titeel & Kruger und Sternwoll Sipnnerei A. G.,
- Emblemática - classe 31 (termo 51.394). - Indeferido de
acórdo com o art. 80 n. 7 do decreto 16.264, de 1923.
S. Tynkielswarc - S. T. - classe 36 (termo 56.701). - Indeferido de acordo com o art. 80 n. 7 do decreto 16.264, de 1923.
Anciens Stablissements Goldenberg Sz Cie. S. A., -GOLDENI3ERG - classe 11 (termo 57.892). - Registre-se.
Paulo Augusto Marcondes - CLUB DE CAMPO - classe 44
(termo 58.174). - Indeferido por colidir com a marca nacional
n. 47.182.
CINE FIGURINO - classe 60 (termo
D. Verônica Ruscosski
58.351). - Registre-se.
Sociedade Anônima A Noite - A NOITE MUNDANA - classe
60 (termo 58.680). - Registre-se.
Desistência de março
Francisca Muãoz Reis (26.018-38 - declara a desistência da
marca "Sanafame" depositada sob o n. 62.417). - Anote-se a desistência e arquive-se o processo.

Arquivamento de marcas internacionais
Arquivam-se as marcas internacionais ns. 83.548 (Hellosid),
83.550 (Folliglandol), 83.608 (Bykonon), 83.610 ( Recresal) para
assinalarem todos os produtos reivindicados, inclusive especialidad?s
farmacêuticas, uma vês que os seus titulares comprovaram a exigaicia do art. 119 do ddc. 20.377, de 1931,.
Arquivem-se também as marcas internacionais ns. 83.522 (e m
83.536 (Arongyl), 83.537 (Boldine Plagniol), 83.588-blemática),
(Gronomol), 83.606 (Alresat) para assinalarem todos os produtos
reivindicados - exceto especialidades farmacêuticas, por não terem
os seus titulares comprovado a exigência do art. 119, do decreto
20.377 de 1931.
Négo arquivamento às mamas internacionais na. 83.530 (Lobéphyl Philipps), 83.552 (Gynandrol), 83.553 (Agenortol, 83.554
(Isis-Pillen), 83.561 (Klimensol), 83.562 (Prodormol), 83.563
(Dormehyl), 83.564 (Antivomol), 83.566 . (Eublotin), 83.569 (Framboesin), 83.571 (Collumol), por não terem os seus titulares comprovado a exigência do art. 119 do decreto 20.377. de 1931.
Arquive-se definitivamente a marca internacional n. 87.485
(Daluwal), para todos os artigos reivindicados, uma vez que o resntivo titular satisfez a exigência do art. 119 do decreto n. 20.377,
le 1931.
Arquivamento de processo
Z Pack Corporation (termo 20.023 e 20.021), Raul Lincoln
Gustavo Filho e Afonso Grandino (termo 19.925), Willy Uellner
(termo 20.035), Karl Mitterbiller-Epp (termo - 19.773), Sanehe
Baggi Bittencourt Berenger (termo 19.801), J. C. Araujo (termo
55.192 - Nupcial), Laboratorio Biodérmico Ltda., (termo 55.165
- Fla-Flu), Silvio de Sá e Silva (termo 52.272 - Ginasio
Paulo), Sociedade de Produtos Scientificos Pan Vital (termo 47.427
Pan Vital), Dr. Ascendino Alves Ferreira (termo 55.226 - Segredo de Cleopatra), Américo Moreira de Sousa (termo 55.260 Sacopan), João Arnaud Meia (termo 55.203 -- Jornal Automobilistico), Manuel Correia Barbosa (termo 55.227 - Rádio), Perfumarias Mascotte Ltda., (termo 59.533 - Agua de Colónia La Reine), Blembel Gebruder (termo .7.833 - Emblemática), Henrique
Arcuri (termo 39.927 - Ao Conserto Tudo), J. Freitas da Silva
(termos 56.353 e 56.356 - Chá das 9 raizes e Chá das 9 folhas),
Ernesto Bianchi (termo 20.881). - Arquivem-se os processos de
acôrdo com o art. 6° do decreto 22.990, de 26 de julho de 1933. .
Exigências
Fabricas Fontana Limitada (8.280-38, junto a marca 30.005).
- Mantenho a exigência.
Laboratório Paulista de BiolÓgia S. A., (termo 58.645). Apresente a procuração dentro do prazo máximo de trinta dias, bem

como satisfaça a exigência do art. 119 do decreto n. 20.377, de
1931.
Armando dos Reis Amaral (termo 58.691). - Apresente novos
exemplares do titulo excluido as classes 39, 48 e 49 - com as
quais não tem que ver o genero de comércio explorado no estabelecimento.
Dill Manufacturing Company (termo 58.774). - Mantenho a

exigência.

Sousa & Irmãos (termo 47.941). - Apresentem novos exempiores da marca em forma reculamenter, diserirninaoflo os artigos
reivindicados.
Jeovah B. de Sousa (termo 56.770). - Preliminarmente, satisfaça o pagamento da taxa de prorrogação.
Frederico Ferreira Júnior (24.340-38 junto a patente n. 24.207).
- Preliminarmente, paguem a taxa de prorrogacao.
Henrique Bier (termo 58.658). - Preliminarmente, promova
a transferência da marca n. 20.665.
United States Rubber Company (termos 58.532 e 58.531). --"13
Preste esclarecimentos.
Tomaz Naves e José de Lima e Sousa (termo 19.912). - Apresentem novos relatórils, ,11 to..ina regulamentar.
Rita Alves Aledeiur, t 'MIO 58.829). - Apresente nova procuração com poderes
os atos anteriormente praticados.
Carnegie Illinois Steel Corporation (termo 53.435). - Prove
que a marca também foi transferida no pais de origem.
Companhia Requere S. A., (termo 56.937). - Preste esclarecimentos.
M. Ventura & Comp., (termo 55.631). - Mantenho a exi,
gênc ia .
Vitalino :Afonso Zenicela (temo 19.376). - Promova uma
demonstração prática da invenção perante o examinador do Hospita,
São Francisco de Assis.
Bitter Polar
(termo 20.56/0). - Apresento . novau
últimas folhas do relatório, excluindo a parte final das reivindicações.
•
Proproutições de primos
1. G. Farbenimlustrie Aktiengesellscbaft (termo 20.697)
Deutsch° Grammophon G.m.b.H., (25.557-38 junto ao tuins
()nce.!o o prazo d sessenta dias em prorrogação.
Destri ;27.187-38 junto a marca 38.463). - ConceeU
o prazo de trinta dias para o (Untar da marca apresentar a sua
defesa.
Diversos
Laborat orlo Orlando Rangel 5. A., (termo 58.546). - Aguarde-se solução do - procePso de caducidade n. 7.240-38.
Southern Cotton Oil Company (28.232-38, junto ao termo
56.430). - Anote-se o novo endereço da requerente.
Armando, Almeida 8: Comp. Ltda., (28.272-38, junto a marca
22.800). - Restitua-se o documento, mediante recibo.
José Pires dr, Castro (termo 58.601). - . Aguarde-se solução dc
tei ino n. 51.603.
L. Bianchoni & Comp., (termo 01.085). - Aguarde-se soluçãe
definitiva de transferência da marca n. 19.505.
Afonso Martinez & Colnp., (27.365-38, junto ao termo 32.518).
- Nada ha que deferir, tuim
q‘le não se trata de nenhuma dat
hipoteses previstas no decreto lei n. 614, de 1938.
Luiz Ramos de Oliveira (termo 15.918). - Aguarde-se solução:
do termo n. 59.494.
Sir James Murray & Soa Limited (termo 58.311). - Aguardese solução da transferência n. 9.102.
Laboratório Medical Ltda., (termo 27.564-37). - Nada ha que
deferir, uma vez que já foi declarado caduco o registro da marca
internacional n. 69.235.
C. Buselimann (2.710-38, junto a notif. n. 1.749 do Berna.
- Deferido o pedido uma vez que as marcas internacionais numeros 80.923 e 80.924 já tinham sido definitivamente arquivadas, com
a observância da exigèneià do art. 119 do decreto n. 20.377, de
1931.
Dr. Kurt Albert G.m.b.II. Chemische Fabriken (5.862-38) . Nada ha que deferir, uma vez que a marca internacional n. 83.606
(Abusai) foi arquivado para todos os artigos reivindicados, excepto
para as - esfecialidades farmacêuticas, uma vez que, com relação a
esta, não foi satisfeita a exigência do art. 119 do decreto n. 20.377,
de 1931.
Sociedade Anónima "0 Jornal" (termo 41.581). - Aguarde-se
a solução do termo n. 57.462.
Sociedade Asclepias Ltda. (termo 61.944). - Aguarde-se aoiução do processo de transferência n. 20.925-38.
Gilda Brando Barbosa (1.225-38). Concedo - quinze dias de férias, a partir do dia 12 do corrente.
Laboratório Kobe Ltda. (termo 54.928). - Aguarde-se . solução do termo n. 54.668.
Fernando 13,:andão & Comp. (termo 57.901). - Preliminarmen,
te retifique-se o termo de depósito.
Ernesto Paranhos Simões (termo 33.967). - Aguarde-se solução do termo n. 59.894.
Universal Oil Produtos Company (28.353-38 junto a patente Illt"
mero 25.672). - Anote-se.
Roberto Zimmermann (termo 19.405), Roberto W.eber (termo
20.906), J. Palmeira & Comp. (27.437-38 junto ao 2.681-25), (t
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Sayon & Pisani (termo 20.330). — Concedo a restauração ,nos termos do decreto-lei n. 614 de 1938.
João da Silva Bocaiuva (terno 53.211), Ernesto Paranhos Simões (termo 33.998), Temístocles Cunha (termo 29.075), Tecelagem Helvética Ltda. (termo 52.122), Guiomar de Melo (termo
52.643), Dias & Coutinho (termo 50.733), Guiomar de Melo (termo
52.642), Rocha, Ribeiro, Carracena SI Comp. (termo 41.532), Fábricas Germade Ltda. (termo 53.125), Oscar Lassen (termo 52.055),
Domingos Vassalo Caruso (termo 48.376), Walter Martin August Suffrian (termo 54.066), Lanston Monotype Machine Company (termo
44.694), Yozo Tio (termo 45.965), Continental Gin Company (termo 43.386), Alfredo de Carvalho :t Comp. (termo 44.489), Lanston
Monotype Machine Company (termos 44.693 e 4.695), Sonti Kamosam (termo 52.570), D. Maria Elvira Tavares (termo 34.133), We'ls
Cardner & Co. (termo 46.731), Domingos Vassalo Caruso (termo
48.372), Miranda, Freitas & Comp. Limitada (termo 33.984 N , Dr.
Oto Surerus (termo 50.325), Combustinwerk Eulitz & Co. (termo
40.700), Morais, Machado & Comp. (termo 50.247), Importadora
if.'lamingos Limitada (termo 48.70(1), António da Roella Vaz (termo
45.922), Vitorino Ferreira da Costa (termo 53.127), Hirestra Laboratories, Inc. (termo 53.055), Domingos Vassalo Caruso (fornins
48.375 e 48.374). — Concedo a restauração dos processos nos termos do decreto-lei n. 614 de 1938.
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CADUCIDADE DE MARCAS

•

Produtos Farmacêuticos Barroso & Vatter, Ltda., "(29.162, de
2-12-38), requereu a caducidade da marca "Sulfina", n. 34.327.
Ancona Lopez & Comp. (29.483, de 5-12-38), requereu a caducidade da marca, de Berna — "Hypotonin", n. 50.074.
Licurgo Cordeiro dos Santos (23.785, de 6-10-38), requereu a
caducidade da marca "Padaria e Confeitaria Ceres", registrada sob
o n. 21.717, por José Alves de Brito.
PROTESTO

Moura Brasil & Comp. (29.191, de 2-12-38), protestaram contra
o despacho que concedeu arquivamento à marca internacional —
"Hormon-Neosex", n. -83.880.
•

OPOSIÇÕES
(*) Ademar Vieira (29.445, de 5-12-38), apresentou réplica h

oposição oferecida ao privilégio depositado sob o n. 21.442 — "Novo
tipo de mesa portatil para leitos",
(*) Kitaro Sacamoto (29.677, de 7-12-38), apresentou réplica
à oposição oferecida ao privilégio depositado sob o a. 21.505
"Aperfeiçoamento em alpargatas".
RETIFICAÇÕES

O nome da firma do pedido de registro da marca "FILTRO BANDEIRANTE", depositado em 5-12-38, é António Fragetti & Filhos, e
não como por engano saiu 'publicado no Diário Oficial de 9 de de.,
zembro de 1938. (Termo 63.838).
O pedido de registro da marca "ORIENTAL" tomou o s. 63.897,
e não corno por engano o n. 63.987.

Expediente do Diretor da Secção de Privilégios de Invenção
Dia 12 de dezembro de 1938
Exigências
Afonso Schaefer (termo 22.069). — Apresente 2 ik via do desenho.
• PRIVILÉGIOS DE INVENÇÃO
William Grobáty (termo 22.018). — Apresente procuração.
Teodomiro Brum (termo 22.067) e Manuel Vieira de Andrade
TERMO DEI CONTRATO
'(termo 22.068). — Cumpram as exigências da Secção
Publicação feita de acordo com • art. 41 dia Regulamento
D:rersos
n 18 264, de 19231.
vigente ld
* 2.. Da data da publicação de que trata o presente artigo,
Alberto Amado Lohmann (20.540-38 junto ao termo 20.420). —
começaria a correr o prazo para o defertmento da pedido. liam
Dê-se vista.
atar nua. oponiçiien ao Departa rante 88 diaa, poderão a
Iniand Steel Company, Soc. An. (termo 22.042), Associated
mento Nacional de Propriedade Indamtrial. a quele* One ma JatiElectric Laboratories Inc. Soc. An. (termo 22.047, Montecatini So-•
gerem prejudieadon com • concenaão Ma Patente reetnerldit.
cietá Generale per l'Industria Mineraria e Chimica Soc. 4n. (termo
22.051), W. & T. Avery Limited (termo 22.052 F. X. Manter MasTermo n. 21.964 de 21/11/38.
chinenfabrik Wagenbauanstalt (termo 22.053), José Estefanio (terroo 22.064), Ernesto Pisani (termo 22.066). Francisco Fernandes
Fábrica de sabonetes Poços de Calcas Ltda. — Poços de Caldas
-Ahranehes (termo 22.067), F. X. Meiller Maschinenfabrik Wagen- Minas.
bauanstalt (termo 22.054), Inland Steel Company Soc. An. (termo
Nova e original de configuração de sabonete, sabão ou saponáceo,
22.045). — Concedo o prazo.
Ozongesellschaft m. b. H. (termo -9.807). — Retifique-se o co mefeitos ornamentais.
Reivindicações:
título, preliminarmente.
1.0 — Nova e original forma de configuração de sabonetes, sabão
ou saponáceo, com efeitos ornamentais, caracterizada, quando à conExpediente do diretor da Secção de Marcas
figuração pelas secções longitudianais, medianas vertical e horizontal,
a primeira uniforme, a segunda retangular, de cantos rombudos, pelo
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dorso superior vertente para todos os lados, pelo dorso inferior recurExigências
vado em torno de um hilo central, que se apresenta escavado ao derNestor Aires & Comp. (28.008-38 junto a marca 36.470). — redor.
2.° — Nova o original forma de configuração de sabonetes, sabão
Preste esclarecimentos.
Lucena & Comp. (termo 55.750). — Cumpra o disposto no ar- e saponáceo, com efeitos ornamentais, como reivindicado sob número
1, caracterizadas, quanto aos efeitos ornamentais, por uma moldura
tigo 119 do decreto n. 20.377-31.
J. Fernandes Chaves (termo 47.041). — Apresente procuração. retangular no dorso superior, com uma rosa aberta com folhas em
S. Dias & Comp. (termo 57.425). — Satisfaça a exigência do cada canto e folhas intervilares aos lados menores, sendo os lados
do retangulo formado pelos •cabos das rosas, notando-se a inscrição,
Arquivo e pague a taxa de prorrogação.
Armando da Costa Pereira (termo 58.885). — Completo o sêlo no interior do retangulo, tudo em baixo ou alto relevo, ou combinação
destes dois tipos de relevo, da expressão locutiva em três ordens,
de fls. 3.
Helenio de Miranda Moura (termo 58.898). — Complete o SMO Rosas de Poços do Calcho3.
__. Nova e original forma de configuração de sabonetes, sabão
ue fls. 3 e satisfaca a exigência do Arquivo.
Renato Caleiro (termo 57.524), Fundição Tupi S. A. (termo e saponáceo, com efeito ornamentais, como reivindicado sob na. 1 e C.
subAancialmente como descrito, reivindicado e representado nos
58.903), 5. A. Philips do Brasil (termo 58.961), Benito Viterinho desenhos
anexos.
(termo 49.147) e Afiançadora S. A. (termo 57.797). — Satisfaçam
ex igência do Arquivo.
Termo n. 21.965 de 211/11/38.
a' Laboratório Kalmo Ltda. (termo 58.696). — Prove ter silo revalidada a licença a que se refere o art. 119 do decreto n. 20.377-31.
Airão Morais D'Almeida — Rio.
Pontos característicos da invetnção de: "um processo de esterelização
e coloração artificial de uma flôr brasileira conhecida por
)Iotieiário
Perpétua do Campo". Privilégio de invenção.
Reivindicações:
NoT CAÇÕES
1 — Um processo de esterilização e coloração artifical de uma
convidado Roberto Lopes Leal a comparecer a este Departamento, afim de prestar esclarecimentos, quanto à caducidade da flõr brasileira, conhecida por "Perpétua do Campo" e denominada
"sempre-viva", titulo pelo qual passa a ser conhecida a "Perpétua do
marca internacional n. 71.424, (termo 36.596).
.
São convidados os requerentes abala) mencionados a compare- Campo" depois da esterilização e coloração quimicamente feita;
2 — Um processo de esterilização e coloração artificial da fAr
cerem a este Departamento, afim de efetuarem, dentro do prazo de
trinta dias, o pagamento da taxa para a expedição do certificado, brasileira conhecida por "Perpétua do Campo" e denominada "S n LIpre-viva" quando obtida pelos meios acima enunciados;
das seguintes marcas:
V. Werneck & Comp. (termo 49.098 — Encetas) e J. R. Ka3 — Um processo de esterilização e coloração artificial da flor
brasileira conhecida por- "Perpétua do Campo" e denominada "Semn i tz (termo 48.969 — Miru).
São convidados os requerentes abaixo mencionados a compare- pre-viva" que é obtida com aparelhos próprios de esterilização e quicerem a este Departamento, afim de efetuarem o pagamento da taxa micamente tinta, para o qual pede prioridade o requerente feito pe7o
modo esposto no relatório acima.
de transferência, das seguintes marcas:
Meias Lupo S. A. (18.069/37 — Eureka), e Henrique Lege,
(*) Reproduzidos por terem saído com incorreções.
sucessor de Le ge Irmãos (14.938/38 — Sal marca Cruz).
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Termo 21.086 do 23-11-38.
"
logo Teixeira de Carvalho - 1116.
• Pontos caracteristicos da invenção de: nrecarradeira hidr6-ati.d
tornática" Privilégio do Invenção.
irn resumo reinvindico:
1 - Uma nova escarradeira hidro-automática para ser instalada em • qualquer local canalizado e com água corrente, na qual os movimentos do abrir e fechar a tampa é ocasionado pela carga e pressão da própria água em sua passagem bem como o jato de lavagem
do vaso bastando para isto abrir a entrada da água.
2 - Uma nova escarradeira hidro-automática como relndindieado nó ponto acima tendo um cilindro colocado ao lado do vaso e
a este ligada em posição vertical munido de um embolo cujo pistão
ou basto é preso ao bordo da tampa e esta presa ao bordo do vaso
por dobradiço de junta tendo o cilindro a entrada da água na parte
superior e a saida na parte inferior servindo o espaço interno
entro uma e outra para passeio do embolo.
3 - Uma nova escarradeira hidro-automática como reindicado
nos pontos 1 e2, com água corrente e com sifão para evitar o retorno

dos gazes pelo tubo de descarga podendo ser construida toda de metal
ou ainda com vaso de louça e aparelhos metálicos de adorno.
4 - Uma nova escarradeira hidro-automática como reinvindicado nas partes 1, 2 e 3 munida de um cilindro e seu embolo que
se conserva levantado pela posição natural da tampa fechada. e
quando aberta a água esta invadindo pela parte superior força a
'esc ida do embolo pela pressão, obrigando-o a descer até soltar
u salda do líquido para o jato de lavagem fazendo levantar a tampa
pela descida do embolo e conservando-se nesta posição pela pressão
ou líquido corrente.
- Uma nova escarradeira hidro-automática como reinvindirad() nos pontos 1, 2, 3 o 4, na qual 'a pressão da água levanta a
tampa mantendo-a aberta, bastando fechar a água para neutralizar
si ação deixando cair a tampa pelo seu peso fechando assim o vaso
4. com o aproveitamento deste movimento para soltar um pequeno
Jato de desinfetante partindo de um reservatório colocado na parte
inferior da tampa e com dosagem certa. combhiado pela balança e
• torma do canal do saida do jato de desinfetante tudo como suJisiancialmente descrito .representado nos desenhos.
Termo 22.026 de 28-11-38.
Francisco Xavier Nogueira e Alliónic Mascaioli - São Paulo.
Pontos característicos da invenção t e: "Uma catadeira meoàp ica do café" Privilégio Invenção.
Reindindicaçães:
1m resumo reinvindicamos como pontos característicos da
T .n ier!e de invenção de uma máquina catadeira mecanica, a qual
:Ào. á feita de diverrns tamanhos e para diversas capacidades.

1

2. 7.'ermo n. 22.041, de 30 de novembro do 1938.
Schnelpressenfabrik A. G. Heidelberg Soe. An. - Alemanha.
Pontos caracteristicos da invenção de: "d;spodtivo regador dá
folha impressa saindo da máquina impressora para impedir-lhe
ilégio
irvençà o .
refreia essao".
- Um dispositivo para borrifar a folha impressa, ao sair de'
máqu.na mora, com um liquitio que impede a reimpressão,,
caracterizala pelo fato de que o . ar comprimido necessário para atomizar o liquido a aspergir é fornecido por uma bomba disposta de
limo a dar para cada impressão uma quantidade Netstanto de ar
comprimido ao dispositivo regador, sendo a dita bomba ligada diretamente ao dispositivo regador de tal maneira que a quantidade
total de ai fornecida a cada golpe de pistão passa ao dispositivo re0
gador, e sendo providos meios para regular a quantidade de liquide
regador a ser fornecida para cada impressão.
2 - Dispositivo de acordo com o ponto 1, caracterizado pelo fato
de que em máquinas impressoras com aparelho automático atimentador de folhas a bomba de ar existente para o dito aparelho é cons.,
truida de tal maneira que produz, além do ar de aspiração e de pres=
sio para o levantamento e separação das folhas. lambem o ar comprimido para o acionamento do dispositivo regador.
3 - Dispositivo de acordo com os pontos 1 e 2, caracterizado
pelo fato de que a quantidade de ar comprimido produzida a cada
impressão é conduzida diretamente da bomba, através de um tubo,
para o dispositivo regador disposto por cima da pilha de saída.
4 - Dispositivo de acordo com os pontos 1, 2 e 3, caracterizado
pe:o fato de que o dispositivo regador está em contato com a bomba
de ar por meio de um tubo, sem intercalação de válvula reguladora,
e a atomização da quantidade de liquido se produz automaticamente
ao ser alcançada uma pressão predeterminada no dispositivo re-

gador.
5 - Dispositivo de acordo com os pontos 1 a 4, caracterizado
pelo fato de que um pistão que produz um movimento da agulha para
a abertura da tubeira de aspersão está disposto em lugar Leparado
da agulha.
6 - Dispositivo de acordo cum os pontos 1 a 5. caracterizado
pelo fato de que o dispositivo regador está . construido de tal maneira que o ar comprimido afluente, por levantamento do pistão que
atua sobre a agulha, abre passagem através de um condutor para a
saida do ar comprimfdo. e logo levanta, por meio de uma alavanca, a
agulha para a admissão do -líquido regador ao injetor de ao- ^fimpr'do.
- Dispositivo de acordo com os pontos 1 a 6, caracterizaio
por um dispositivo de ajustamento, provido de uma escala para rer,
guiar o movimento de levantar da agulha que determina a . quantidade do meio regedor que é ejaculada de cada vez.
8 - Dispositivo de acordo com os pontos 1 a 7, caracterizado
pelo fato de que um perno com mola que atua sobre a agulha e um
perno comi mola que atua sobre o pistão estão dispostos em urna
tampa. giravel em redor de uma articulação, de maneira a que depois
de ser girada. a dita tampa seja possivel retirar a agulha para facil
Termo 22.0.10 do 30-11-38.
limpeza.
O - Dispositivo de acordo com os pontos 1 a 8. caracterizado
João Teixeira de Carvalho - Rio.
pelo fato de que o recipiente transparente do líquido está ligado di'Pontos característicos da invenção de: "Aperfeiçoamento em retamente à caixa do dispositivo rogador com a intercalação de uma
ixa sanitária para urna nova válvula premente ascensora aplicavel torneira.
-nas caixas sanitárias e destinada a levantar o tampão da válvula do
10 - Dispositivo de acordo com os pontos 1 a 9, caracteraado
sii•rin, para soltar o jato da descarga operando-se esse movimento pela disposição de uma torneira de salda para suspender o funciopv;i1 ação do próprio líquido' - Privilégio de Invenção.
namen# n do dispositivo regador por abertura da dita torneira.
ltevindico como pontos característicos do meu invento,
1 - Uma nova válvula premente ascensora para ser fixada
Termo n. 22.042, de 30 de novembro de 1938.
imersa e em posição vertical, no fundo das caixas sanitárias (denom:nadas automática) o destinadas a levantar o tampão da válvula do
Iniand Steel Company Soc. An. - Estados Unidos.
sifão, para abrir o jato, para a descarga, sendo este movimento
Pontos característicos da invenção de: "Aperfeiçoamentos em e
operado pela ação do próprio liquido em sua entrada pela parte
tefetentes a aços". Privilegio de invenção.,
inferior da válvula.
2 - Uma nova válvula premente ascensora como revindicada
1. Um aço de' liga contenda carbono desde vestígios até 1.70
no ponto acima na qual um cilindro oco aberto na parte inferior por cento, manganês de .10 a 1.90 por cento, silício desde vestígios
e, com orifício de função é colocado em posição vertical, no fundo até .50 por cento, fósforo desde vestigios até .50 por cento, enx0fre
da caixa onda encontra encaixe em um flange ali colocado formando desde vestigios até .06 por cento, chumbo entre os limites de .03 Na
p i -itão fixo, que dá entrada ao liquido, partindo do dito flange as 1.00 por cento e um og mais elementos selecionados dos grupos de
guias que crusadas na parte superior, formam a torre onde desli- reforçadores do ferro puro e formadores de carburetos, a quantiea o cilindro, que faz o passeio de embolo em sentido vertical fa- dade total do elemento de liga estando dentro dos limites de .50 a 6.00
zendo subir ou descer o tampão do sifão, a que está ligado dando-se por cento, sendo o restante substancialmente todo ferro.
este movimento com abertura ou fechamento da entrada do lí2. Um aço de liga contendo carbono desde vestígios até 1.70
quido.
cento, manganês de .10 a 1.90 por cento, silício desde vestígios
3 - Unia nova válvula premente ascensora como revindicado por
até .50 por cento, fósforo desde vestigios até .50 por cento, enzófre
nos pontos 1 e 2, aplicavel as caixas sanitárias na qual quando aberta desde
vestigios até .06 por cento, chumbo entre os limites de .03 a .49
à entrada da água do encanamento, um cilindro doo, exerce a função por cento
um ou mais elementos selecionados dos grupos de refordo embolo, subindo pela pressão da água, que entra pela pari() in- çadores doeferro
puro e formadores de carburetos, a quantidade total
ferior, fazendo assim levantar o tampão da válvula . do sifão, abrin- do
elemento de liga estando dentro dos limites de .50 a 6.00 por cento,

do jato para descarga e lavagem do vaso.
4 - Uma nova válvula premente ascensora aplicavel as caixas
sanitárias na qual basta abrir a entrada da água, para que funcione automaticamente no movimento de levantar o tampão da válvula do sifão, para soltar o jato para descarga de lavagem . do 'vaso.
voltando a primeira posição pelo feichamento da entrada da água,
o que é feito por meio de um registro válvula de passagem Colocada
no encanamento e local apropriado, Ilide) como descrito nos memo-:
riais, e representados nos desenhos juntos.

sendo o restante substancialmente todo ferro.
3. Um aço de liga contendo carbono desde vestigios até 1.70
por cento, manganês de .10 a 1.90 Por cento, silício desde vestigios
até .50 por cento, fósforo desde vestígios até .50 por cento, enxerrti
desde vestígios até .06 por cento, chumbo entre limites de .03 a 1.0.3
por cento, um ou mais elementos de liga selecionados do grupo de
Ni, Cr, Cu, Co, Mo, W, e Va, a quantidade total do material de liga
estando dentro dos limites de .50 a 6.00 por cento, sendo o restante
substancialmente todo ferro.
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4. Um aço de liga contendo carbono desde quantidades efetivas
até 1.70 por cento, chumbo de .03 a 1.00 por cento e um ou mais
elementos reforçadores de ferro puro selecionados do grupo composto
de Ni, Cu, Co e Si, o material reforçador do ferro puro estando presente numa quantidade total de .50 a 6.00 por cento, sendo dito aço
de liga dotado de melhor adaptabilidade ao tratamento mecânico que
um aço de igual composição, porém contendo menos de .03 por cento
de chumbo.
5. Um aço de liga contendo carbono desde quantidades efetivas
até 1.70 por cento, chumbo de .03 a 1.00 por cento e um ou mais
elementos formadores de carburetos selecionados do grupo composto
de Cr, Va, Mo e W, o material formador de carburetos estando presente entre os limites de .50 a 6.00 por cento, sendo dito aço de liga
dotado de melhor adaptabilidade ao tratamento mecanico que um aço
oe igual composição porém contendo menos .03 por cento de chumbo,
6. Um aço de liga contendo carbono desde quantidades efetivas
até 1.70 por cento, manganês de .10 a 1.90 por cento, silício desde
vestigios a .50 por cento, fósforo desde vestigios a .05 por cento, enxôfre desde vestigios a .08 por cento, chumbo entre os limites de .03
a 1.00 por cento e elementos de liga selecionados do grupo dos reforçadores do ferro puro composto de Ni, Cu, Co e Si e o grupo de
formadores de carburetos composto de Cr, Va, Mo e W, a quantidade total do material de liga estando presente dentro dos limites
de .50 a 6.00 por cento, sendo o restante substancialmente todo ferro.
7. Um aço de liga contendo de .10 a .60 por cento de carbono, de
.10 a 1,00 por cento de manganês, desde vestigios até .50 por cento
de silício, desde vestigios até .05 por cento de fósforo, desde vestigios
até .06 por cento de enxofre, de .40 a 6.00 por cento de níquel de .03
a 1.00 por cento de chumbo, sendo o restante substancialmente todo
ferro.
8. Um aço da liga contendo .10 a 1.10 de carbono, de .25 a 2.00
por cento de crômio, de .10 a 1.00 por cento de manganês, desde yestigios até .05 por cento de fósforo, desde vestigios até .06 por cento
de enxôfre e de .03 a 1.00 por cento de chumbo, sendo dotado dito aço
de adaptabilidade melhor ao tratamento mecânico que outro aço da
nic:-ma composição porém contendo menos de .03 por cento de chumbo.
9. Um aço de liga contendo carbono entre os limites de .20 e .60
por cento, de 1.25 a 2.00 por cento de manganês, desde vestigios até
.50 por cento de sitiei°, desde vestigios até .05 por cento de fósforo,
ciesde vestígios até .06 por cento de enxôfre. de .03 a 1.00 por cento
de chumbo, sendo o restante substancialmente todo ferro.
10. Um aço de liga contendo carbono entre os limites de .10 e .60
por cento, de .10 a 1.00 por cento de manganês, desde vestigios até
.05 por cento de fósforo, desde vestigios até .06 por cento de enxofre,
(ilesde vestigios até .50 por cenio de silício, de 1.00 a 4.00 por cento
de niquel, de .40 a 2.00 por cento de crómio, a percentagem total do
niquel com o crômio não passando de 6.00 por cento, de .03 a 1.00
por cento de chumbo e o restante sendo substancialmente todo
ferro.
11. Um aço de liga contendo carbono entre os limites de .10 e
.60 por cento, de .10 a 1.00 por cento de manganês, desde vestígios
até .05 por cento de fósforo, desde vestígios até .06 por cento de enxófre, desde vestígios até .50 por cento de silício, de .30 a 1.25 por
cento de crômio, de .10 a .50 por cento de molibdeno, de .03 a 1.00
per cento de chumbo e o restante substancialmente todo ferro.
12. Um aço de liga contendo carbono entre os limites de .10 a .60
por cento, de .10 a 1.00 por cento de manganês, desde vestigios até
.05 por cento de fósforo, desde vestígios até .06 por cento de enxbfre,
desde vestigios até .50 por cento de silício, de .25 a 1.00 por cento
de crômio, de 1.00 a 3.00 por cento de niquel, de .10 a .50 por cento
de molibdeno, de .03 a 1.00 por cento de chumbo e o restante substancialmente todo ferro.
13. Um aço de liga contendo carbono entre os limites de .10 e 1.00
por cento, de .10 a 1.00 por cento de manganês, desde vestigios até
.05 por cento de fósforo, desde vestígios até .06 por cento de enxofre,
de:s.de vestígios até .50 por cento de silício, de .50 a 1.50 por cento de
crómio, de .10 a .30 por cento de vanádio, de .03 a 11 por cento de
Jhunibo e o restante substancialmente todo ferro.
14. Um a (}0 de liga contendo carbono entre os limites de .40 a .65
por cento, de .50 a a por cento de manganês, desde vestigios até .05
's-uor cento de fósforo, desde vestígios até .06 por cento de enxofre, de
1.50 a 2.50 por cento de silício, de .30 a 1.00 por cento de chumbo
e o restante substancialmentç todo ferro.
15. Um ao de liga contendo carbono desde quantidades efetivas
até 1.00 por cento, chumbo de .03 a 1.00 por cento, e um ou mais
elementos reforçadorec do ferro puro selecionados do grupo composto
de Ni, Ou, Co e Si, o material reforçador do ferro puro cotando presente em quantidade de .50 a 8.00 por cento e o restante sendo substancialmente todo ferro, tendo dito aço sido tratado com um elemento
refinador dos grânulos ta/ como alumiei° ou Minto em quantidades
de .227 a 2.72 quilos por tonelada de 1.016 quilos e sendo dotado de
melhor adaptabilidade ao tratamento mecânico que um aço da mesma
composição porém contendo menos de .03 por cento de chumbo.
16. Um aço de liga contendo carbono desde quantidades efetivas
até 1.00 por cento, chumbo de .03 a 1.00 por cento, e um ou mais
elementos formadores de carburetrs selecionados de entre o grupo
composto de Cr, Va, Mo e W, estando presente o material formador
de carbureto entre os limites de .50 a 6.00 por cento e o restante
sendo substancialmente todo ferro, tendo dito aço sido tratado com
um elemento refinador dos grânulos tal como alumínio ou titânio em
quantidades de .227 a 2.72 quilos por toneladas de 1.016 quilos e
L sendo dotado de melhor adaptabilidade ao tratamento mecânico que
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um aço da mesma composição porém contendo menos de .03 por cento
de chumbo.
17. Um aço de liga contendo carbono desde quantidades efetivas
até 1.00 por cento, chumbo de .03 a 1.00 por cento e elementos de
liga selecionados do grupo de reforçadores do ferro puro composto
de NI, Cu, Co e Si e do grupo de formadores de carburelos composto de
Cr, Va, Mo e W, a quantidade total do material de liga estando dentro
dos limites de .50 a 6.00 por cento e o restante substancialmente todd
ferro, tendo dito material sido tratado -com um elemento refinador
dos grânulos tal como alumínio ou titânio em quantidades de .227 a
2.72 quilos por tonelada de 1.018 quilos.
18. Um aço de liga contendo carbono dentro dos limites de .07
a .25 por cento, manganês de .30 a .70 por cento, silício desde 'vestigios
até .30 por cento, fósforo de .10 a .15 por cento, enxófre desde vesMgios até .06 por cento, cobre de .15 a 1.25 por cento, níquel de
.40 a .70 por cento e chumbo de .03 a 1.00 por cento, e o restante
substancialmente todo ferro.
19. Um aço contendo .01 a 1.70 por cento de carbono, .20 a 20.00
por cento de manganês, .01 a 1.00 por cento de silicio, .01 a .20 por
cento de fósforo, .01 a .30 por cento de enxofre e .03 a 1.00 por cento
de chumbo, o restante sendo substancialmente todo ferro e um dos
elementos de liga do grupo composto de niquel, cobre, crómio, molibdeno, vanádio, tungstênio, zircónio, titânio, nióbio, tântalo e
alumínio.
20. Um aço de liga substancialmente como descrito.
A requerente reivindica de acordo com a Convenção Internacional
e o art. 38 do regulamento a que se refere o decreto n. 16.264, de
19 de dezembro de 1923, a prioridade dos correspondentes pedidos
depositados na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Améried
em 30 de novembro de 1937, 14 de maio e 15 de agosto de 1938, sob
na. 208.069 e 224.963.
Termo n. 22.044 de 30 de novembro de 1938.
José Kokol - São Paulo.
Pontos característicos da invenção para: "Máquina semeadeira
e adubadora chama Kokol". Privilégio de Invenção.
- Uma máquina sernadeira e aciubadora, chamada "Kokol;
compreendendo: uma armação de suporte formada por duas 'ongarinas laterais, terminando a extremidade trazeira destas longarinas
por uma parte curva, descendente; uns temões, presos às extremidades trazeiras das longarinas; um eixo, transversal, montado nas
extremidades deanteiras das mesmas longarinas; uma roda de tração
da máquina, montada e'fixada no eixo entre as longarinae • um excêntrico montado e fixado no mesmo eixo; uma relha de arado, montada convenientemente na armação por traz da roda de tração da
máquina; uma panela para as sementes e uma panela para o adubo
montadas convenientemente entre as longarinas da armação, uma
por traz da outra e alinhadas entre si; um cepo vertical, curvo, tendo
a sua face inferior horizontal em paralelo com o terreno; um distribuidor de borracha, afetando a forma helicoidal e instalado dentro
cia panela das sementes; uma alavanca articulada, ligda por uma ponta ao excentrico acima citado, e ligada pela outra ponta ao distribuidor de borracha; e uma bolsa, a que é atrelado o animal destinado a puxar a máquina.
2 - A máquina de semear e adubar simultaneamente de acordo
com o ponto 1, em que a rotação da roda de tração e do eixo respeetivo obriga o excêntrico, montado no mesmo eixo, a executar movimentos correspondentes a cada passo de rotação da mesma roda de
tração; e em que os movimentos do excêntrico obrigam a alavanca
articulada a executar movimentos intermitentes, e a transmitir estee movimentos ao distribuidor de borracha instalado na panela das
sementes, obrigando assim este distribuidor a revolver-ee na massa
de sementes existentes na correspondente panela e a dar passagem
gradual e constante à semente para a salda de descarga da mesma panela.
3 - A máquina de semear e adubar de acordo com os pontos
e 2, em que tanto a panela das sementes como a do adubo tem uma
parte reduzida ou afunilada que ao projeta, entre ás longarinas da
armação, para baixo desta armação, terminando a pequena distância do terreno; e em que cada parte afunilada termina por uma bica,
Inferior, por onde se despejam as sementes e o adubo.
4 - A máquina de acordo com os pontos anteriores, em que o
distribuidor de borracha das sementes está calculado de modo a repartir o despejo das sementes nas quantidades exatamente precisas para a semeadura; em que a abertura de salda da panela do adubo tem as dimensões próprias para sé despejar o adubo em quantidades adequadas; em que desta forma e à medida em que a relha de
arado vai abrindo o sulco, a panela de sementes descarrega Pela
sua bica inferior as sementes estritamente necessárias, e a panela
do adubo descarrega, pela sua bica Inferior respectiva, o adubo est.
tritamente correspondente às sementes lançadas no sulco; e em que
os cepos trueiroe empurram para dentro do sulco a terra solta das
leivas formadas nos lados do mesmo sulco pela relha de arado, cobrindo assim as sementes e o adubo despejados pelas respectivas panelas.
5 - A máquina de semear e adubar de acordo com os pontos
anteriores, sem molas, correntes ou engrenagens, facilmente desmontavel e remontavel, podendo ser transportada a lombo de cavalgadura para qualquer ponto que se deseje.
6 - A máquina de _semear e adubar simultaneamente, substars.
eialmente como descrita com referência aos desenhos juntos.
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Termo 22.045, de 30-11-38.
Inland Sleel Compnny — Est. Unidos.
Pontos característicos da invenção de: *Aperfeiçoamento§ em e
referentes a aços" Priv. Inv. _
I. Um aço contendo carbone de quantidades efetivas até a 1.7
por cento, e chumbo desde .03 até a 1 por cento, sendo dotado dito
aço de estrutura austenitica e caracterizado por adaptabilidade aperfeiçoaria ao tratamento mecânico em comparação com o mesmo aço
contendo menos que .03 por cento de chumbo.
2. Um aço de conformidade com o ponto 1 com a presença de
chumbo em quantidades desde .03 até a 0.478 por cento.
3. Um aço de conformidede com o ponto 1 ou com o ponto 2 que
tambem contem desde 5 até a 44 por cento de niquel.
4. Um aço de conformidade com o ponto 1 ou com o ponto 2 que
tambem contem desde 10 até a 20 por cento de manganez.
5. Um aço de conformidade com o ponto I ou com o ponto 2 que
tambern contem de 5 a 44 por cento de niquel e de 10 a 20 % de manganez.
d. Um aço de conformidade com o ponto 1 ou com o ponto '2 que
tambem contem de 5 a 28 por cento de crómio, e pelo menos um elemento do grupo composto de niquel e manganez.
7. Um aço de conformidade com n ponto I ou com o ponto 2 que
tambem contem de ia 44 por cento de niquel, de 1 a 20 por cento de
manganez e de 1 a 28 por cento de crômio, com o total de niquel, crômio e manganez que não exceda de 50 por cento.
• 8. Um aço de conformidade com qualquer um dos pontos que
antecedem que tamhem contem de .05 até 0.50 por cento de enxôfre.
9. Um aço de conformidade com qualquer um dos pontos que antecedem composto unicamente dos elementos citados nas percentagens
indicadas com o restánte substancialmente ferro, excepção feita das
impurezas.
10. Um aço substancialmente como desvendado acima.
A requerente reivindica de acordo com a Convenção Internacional e o art. 38 do Regulamento a que se refere o decreto n. 16.264,
de 19 de dezembro de 1923, a prioridade dos correspondentes pedidos,
depositados na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América em 30 de novembro de 1937, 14 de maio e 28 de outubro de
1938. sob na. 177.292. 208.069 e 237.41.
Termo 22.046 de 30-11-38.
Meehanite . Metal Corporation Soc. An. — Est. Unidos.
Pontos característicos da invenção de: "Processo e aparelhos
aperfeiçoamentos para emprego na fabricação de feero fundido". Pav.
Inv.
1) Processo para a introdução de um reagente grafilizante no
ferro fundido, caracterizado pelo adicionamento de uma quantidade
preoeterminada de agente grafitizante — finalmente dividido ou gramado — ao metal em fuzão sendo decarregado de um forno, cúpula, ou elemento semelhante, no decurso de uma substancial proporção do tempo de descarga.
2) Processo de acordo com o ponto I, no qual o reagente finamente dividido ou granulado é fornecido de modo contínuo ao metal
en, fuzão, descarregado, proporcionalmente à quantidade de metal
em fuzão.
3) Processo de acordo com os-pontos 1 ot: 2, no qual o reagente grafitizante finamente dieidido ou granulado é adicionado ao
tileoil descarregado, durante 50 7,9 do tempo — pelo menos — que o
noe al leva a ser descarregade do forno.
4) Um processo de acordo com qua!quer dos pontos 1 — 3, no
qual o reagente grafitizante e o silicalo de cálcio.
5) Um. processo de acordo com qualquer doe pontos 1 — 4, no
quis. o reagente graf_tizante (silicato de cálcio. por exemplo) é foreeeeio ao metal em fuzão em uma bica ou calha ao longo d.e qual
se :az escoar o referido mela em fuzilo.
6) Um processo de acordo com qualquer dos pontos 1 — 4, no
qual o reagenle grafitizanie (silwato de cálcio. por exemplo é fornee ido ao metal em fusão em uma caçamba ou outro receptaculo
para dentro do qual é conduzido o referido metal em fusão.
7) Um processo de acordo com qua:quer dos pontos 1 — 6, no
que. se emprega um dispositivo mecânico de alimentação para forn ecimento do reagente ao metal em fuzão, sendo o referido dispoMovo de alimentação manualmeete controlável para se regular a
Neltcidade à qual o referido reagente é descarregado, e para perrn ter o ,nicio e a parada da operação de alimentação en quanto 'está
SOCOO descarregado o metal em fuzão.
8) Aparelho para o fornecimento de um reagente finamente divie do ou granulaeo ao ferro em fuzão, de acordo com o processo
descrito em qualquer 'dos pontos antecedentes. compreendendo uma
rampa. calha ou canal ao longo do qual se move OU seja transporta& o referido reagente. e me i os para •a movimentação da extremidede de descarga da referida rampa, calha ou canal no sentido de
co 'cá-lo ou tirá-lo da pos.ção de operação relativamente a uma
b.. a ou canal para o metal em fuzão, ou relattvatmente a uma caciorba ou outro repeetaculo dentro do qual se descarrega o referido
metal em fuzão.
9) Aparelho de acordo com o ponto 8, no qual a calha de descarga — ou elemento semelhante está associado a uma tremonha
ou outro dispositivo de armazenamento do 'reagente, e no qual exis-
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mios manualmente controláveis para fazer o reagente se escoar da
referida tremonha — ou elemento semelhante — para a referida

calma de descarga ou &emento remelhante, e para a regulagem da
é torneado à referida calha
de descaiga ou elemento semelhante.
19) Aparelho de acordo com o ponto 9, no qual a calha de desmeg* — ou elemento semelhante — e a tremonha ou outro dispost:vo de armazenamento silo dotados de movimento lateral, de modo que a extremidade de descarga da referida calha — ou elemento
semelhante — possa ser posta ou não em coincidância com uma bica
ou canal destinado ao metal em fuzilo, ou com um receptaculo para
dentro do qual se conduz o referido metal em fuzão.
11) Aparelho de acordo com o ponto 9, no qual a calha de descarga — ou elemento semelhante — a referida tremonha, ou outro d spositivo de armazenamento, são dotados de movimento verUca., de modo que a extremidade de descarga da referida calha — ou
elemento semelhante — possa ser posta ou não em posição de opera. ao com unia bica ou canal destinado ao metal em fuzão, ou com
um receptaculo para dentro do qual se conduza o referido metal em
furão.
12) Aparelho de ,acordo com o ponto 9, no qual a referida treroonha — ou elemento semelhante — é fixa em relação a unia bica
ou canal por onde o metal em fuzao é descarregado do torne ou elemento semelhante — e no qual a referida calha de descarga — ou elemento semelhante — é de construção telescópica de modo que a sua
extremidade de descarga possa ser posta ou não em coinciOncia
cem a b.ca ou canal, ou com uma caçamba ou outro receptaculo
àquele adjacente.
13) Em combinação com um aparelho de acordo com o ponto 8,
uni forno clorado de uma bica ou calha fixa para a descarga do metei em fuzão, meias afastados da forno — e cobrindo uma parte externa da referida nica ou canal — e uma abertura nos referidos
melo_ de cabertura, a extremidade de descarga da refeida calha
eu elemento semelhante — penetrando ou coincidindo com a ref.riela abertura
14) Aparelho de acordo com qualquer dos pontos 9 — 13,
abrangendo uma roda de al.mentação provida de bolsas periféricas
e -titilada junto à extremidade infer.or da tremonha — tendo a calha
a sua exti- P nlidacle superior disposta de modo a receber o meteria , descarregado pela roda de alimentação — e meios • valvulares
para o contrôle da velocidade à qual o material passa da tremonha
paev a roda de ai mentação.
15) Aparelho de acordo com o ponto 14, compreendendo uma
alavanca destinada a imprimir movimento à válvula ou comporta,
um quadrarte fixo disposto junto à alavanca, e um indicador — sobte a alavanca — cooperando com o quadrante afim de nditar o vil
1ot da abertura da válvula ou da velocidade de alimentsleão
16) Aparelho de acordo com quaiquer doe pontue - suportado — conjuntamente com os meios de tic.onamento — sobre um
fcrno, cúpola, ou el emento semelhante par meio de uma coluna verbo-e situada junto ao forno ou elemento semelhante, e uma piaus
de base ou consolo suportado artioularmente sobre a coluna.
17) Um dispositivo de alimentação para o fim descrito, coastettide e disposto substancialmente pela maneira aqui descrita. e
ilustrada nes figa. 1, 2, 3 e 4 aos desenhos.
18) Um dispositivo de alimentação para o fim descrito, e dotoem le uma calha telescó pica de descarga, substancialmente de
Lune& com o descrito e lustrado na fig. 5 dos desenhos.
19) Um dispoeitivo de alimentação paea o fim descrito, eir
combinação com uma bica de forno, substancialmente de acordo corr
o degerito e ilustrado na fig. e doe desenhos.
2,0) A fabricação do ferro fundido substancialmente de acorde
com o processo aqui descrito.
A requerente reivindica de acordo com a Convenção Internaciona . e o art. 38 do Regulamento a que se refere o Decreto n. 16.2i4
de 19 de dezembro de 1923, a prioridade do correspondente pedido_
deeos i tado na Repartição de Patentes da Austrália, em 18 de dezeme
leio de 1937 sob o n. 5.390.

ve ecidade ã qual o referido reagente

Termo n. 22.047 os 30/11/38.
'Associate& Electric Laboratories Inc. Soc. An. — Estados UnidoPontos caraoteristicos da invenção de: "Aperfeiçoamentos :ed
aparelhos elétricos de comutação". Privilégio de Invenção.
1 — Para ser usado em um sistema' telefónico ou seinelhanteetin
mecanismo de comutação que compreende uma pluralidade de peça.
de ligação adaptadas a fazerem contacto simultaneo com uma pio
ralidade de . condutores • nús que servem tambem como condutore:
múltiplos entre diferentes mecanismos de manobras, sendo as peça
de ligação comandadas por um eletro-magneto ou eletro-magnetos
tendo extremidades duplas, de modo que ao se moverem as peças d:
ligação, cada, uma delas em contacto com um dos ditos condutora
correspondentes e com um contacto onde termina o condutor qu:
entre no mecanismo de comutação.
2 — Para ser usado em um sistema telefónico ou semelhante, um'
mecanismo de comutação compreendendo uma pluralidade de condu
tores reás isolados uns dos outros e montados com uma separação entr:
duas peças de armação e uma pluralidade de conjuntos de peças o.
ligação, sendo as peças de ligação de cada grupo adaptadas a entrareo
simultaneamente em contacto com os condutores nús e com os conta
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tos fixos sob o comando de um eletro-magneto ou eletro-magnetos,
e ipodo que a bgação elétrica é efetuada entre cada condutor e o
intacto correspondente.
3 — Para ser usado em um sietema telefónico ou semelhante, uni
iecanismo de comutação compreendendo uma pluralidade de fios
, lfores irás montados separadamente entre duas peças de arma:o e moa pluralidade de peças de ligaçãn adaptadas a fazerem contc!o com os ditos condutores e divididos em dois grupos, sendo o
.ovimento das peças de ligação de um grupo comandado por um
lelro-magnelo e a do outro grupo ou por um segundo eletro-magneto
ri por um comando mecânico exercido por um mecanismo de comunão adjacente.
4 — Um mecanismo de comutação de acordo com os pontos 1, 2
o 3, no qual as peças de ligação são normalmente impedidas de entra:eu em contacto com os condutores.
5 — Um mecanismo de comutação de acordo com os pontos i ou
. no qual as peças de ligação são montadas em uma armadura que 6
onianclada por um par de eletro-magnetos.
- 6 — Um mecanismo de comutação de acordo com os pontos 1 ou
. no qual as peças de ligação são dispostas em dois grupos, sendo um
aipo de peças de ligação montado em uma armadura comandada por
eletro-magneto, ao passo que o outro grupo é montado em uma
egunda armadura comandada pelo segundo eletro-magneto.
— Um mecanismo de comutação de acordo com os printos 1 ou 2
o qual as peças de ligação são dispostas em dois grupos, sendo um
copo de peças de ligação montado em uma armadura comandada
or um eletro-magneto ao passo que o outro grupo é montado em
ma segunda armadura comandada por uma armadura associada a um
iecanismo de comutação adjacente devido a uma ligação mecânica
ntre as duas armaduras.
8 — t:in mecanismo de comutação de acordo com os ponto 5 ou 6,
o qual ao se excitar o eletro-magneto ou eletro-magnetos, a armaora ó atraida, contra a tensão de urna mola, para mover ar peças de
igação para fazerem contacto com os condutores.
9 — Para ser usado em um sistema telefônico ou semelhante,
m mecanismo de comutação substancialmente como foi descrito e
tistratio nos desenhos anexos.
A requerente reivindica, de acordo com a Convenção Internacional
o acl. 38 do Regulamento aprovado pelo decreto n. 16.284, cie 19
e dezembro de 1923, o correspondente peddo de prior:^:ado depositao na Repartição de Patentes dos Estrados Unidos da America, em
1 de dezembro de 1937, sob n. 179.229.
mmi
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Termo a. 22.049 de 30 de novembro de 1938.
I. G. Farbenindustrie Aktiengesellsohaft — Alemanha.

Pontos caraterísticos da invenção de "Processo e preparados para
a produção de matérias corantes azoicas sobre a fibra" (Patente de

Invenção).

Processo e preparados para a produção de matérias corantes

azêicas sobre a fibra pela aplicação de componentes de copulação
e de componentes de diazoamido que trazem no radical que não participa da formação da matéria corante grupos provocadores da solubilidade em água e que, em virtude da ausência de bases volateis,
mediante um simples tratamento térmico, isto é, por exemplo, por
ocasião de submeter à ação de vapor, permitem a separação dos compostos de diazoarnido e a copulaçao em matéria corante azoica,
caracterizados pelo fato de serem empregadas como bases aminas
contendo oxigênio.
Finalmente, reivindica os benefícios da Convenção Internacional
'visto ter sido o mesmo pedido depositado na Repartição de Patentes
da Alemanha em 1 de dezembro de 1937 sob o a. J 59 768 IV d/8
Termo 22.050 de 30-11-38.
Ernani Marcondes Feitosa — Rio.
Pontos característicos da invenção de: "Uma nova modalidade de
propaganda utilizando-se de fanfarras (instrumento musical)" rPriv.
Reinvindicações:
1 — A propaganda é feita por meio de litografia no instrumento
denominado faniarra;
2 — O instrumento meio de propaganda poderá ser de alumínio
lata ou outro metal qualquer;
3 — Propagandas gravadas litograficamente no instrumento como
ficou acima descrito e representado no desenfio anexo;
4 — Os. desenhos que determinam a propaganda podem sor
quaisquer e de quaisquer cores.

Termo 22.051 de 1-12-38.
Monlecatini Societá Generale per l'Indústria Mineraria e Química
Soc. AU. — Italie.
Pontos característicos da invenção para: "Melhoramentos Lutroduzidos na invenção de: "Um processo para tornar fibras artificiais
prot.:luzidas a partir de caseína adequaaas para o tingimento com corantes ao cromo" Pat. de Melhoramento.
Termo 22.018 de 30-11-38.
1 — Melhoramentos introduzidos na invenção de um processo
William Grobety — Suissa.
para tornar fibras artificiais, prouuzidas a partir de caseína, adequaPontos característicos da invenção de: "Um gazogeno para ga- tias para o tingimento com corantes ao cromo, que faz objeto ua pa:eificação de madeiras" Priv. Inv.
tente n. 25.207, de 18 de janeiro de 1938, em que as fibras são tra1 — Um gazogeno para gazeificação de madeiras, que se cara- tadas com soluções diluidas de fosfatos ácidos.
2 — Processo de acordo com o ponto 1, em que as fibras são
deriza por compreender um cord:nente, afetando a forma de funil,
mja Parte mais estreita servo Como zona de gazeificacão, ligando-se tratadas com soluções diluidas de fosfato monosódico.
3 — Processo de acordo com os pontos 1 e 2, em que o tratamento
í!sla zona a um cano que dá evacuação aos gazes produzidos, e ha;crido lambem os meios precisos paca fornecer ar ao mesmo conti- é efetuado com fibras obtidas de easeina, mixta com lã natural.
leni e afunilado.
A requerente reivindica de acordo com a Convenção Interna— O gazogeno de acordo com o ponto 1, que se caracteriza: cional e o art. 38 do regulamento a que se refere o Decreto número
mO1. se achar o continente afunilado disposto dentro de um reserva- 16.264, de 19 de dezembro de 1923, a prioridade do correspondente
oblongo destinado a receber as madeiras a gazeificar; e por pedido depositado na Repartição de Patentes da Italie, em 29 de
' esle reservatório fixado con2entticamente dentro de um vaso dezembro de 1937.
in, !rico exterior.
3 — O gazogeno de acordo com os pontos 1 e 2, que se caracteriza
'MIMOS ANTERIORES
or ser o reservatório oblongo provido de um fundo atravessado por
on cano ligado à extremidade mais estreita do continente afuniTermo n. 21.559 (dep. 2.061, de 46-8-38 — efetuado na Inspe:tad, desembocando este caso, destinado a evacuar os gazes produ- toria de S. Paulo).
das
extremidades
do
vaso
ex,idos, en-i um espaço existente numa
,Castanho & Filhos — S. Paulo.
:rrioc e que se destina a receber um filtro.
Pontos característicos da invenção de "Modelo de calçado":
— O gazogeno de acordo - com os pontos 1, 2 e 3, que se caralecira por compreender entre as paredes do reservatório oblongo
— Modelo de Calçado, caracterizado pelo fato de ser o bordo
}as do continente cilíndrico, um espaço vasio destinado a receber inferior da parte superior do calçado, em toda a volta, separado da
sola, ficando a certa altura acima da mesma e ligando-se à mesma
"_M gazes vindos do filtro.
5 — O gazogeno de acordo com os pontos 1 a 4, que se caracte- em toda a volta, menos no calcanhar, por meio de um cordão coa.
riza por ter o continente exterior, na sua extremidade oposto aquela Urino em zig-zag, que passa alternadamente pela sola e por perfucal:pie recebe o filtro, um tubo que permiks a evacuação dos gazes que rações praticadas junto ao bordo inferior da parte superior do
se deslocam no espaço compreendido entre o reservatório oblongo çado, de modo a ficarem aberturas triangulares entre o zig-zag do
cordão como descrito e representado na amostra e desenhos anexos.
e o mesmo continente exterior.
6 — O gazogeno de acordo com o ponto 1, que se caracteriza por
ç-ei. o vaso afunilado composto de dois corpos ocos e amovíveis, diapostos um em cima do outro.
Termo n. 21.097, de 7-7-38.
7 — O gazogeno de acordo com os pontos 1 a 8, que se cara1. G Yerbenindustrie Aktiengeselischaft — Alemanha-.
cteriza por se achar o continente ou vaso dentro de um reservatório
Pontos característicos da invenção de "Processo de fabilcação de
ou depósito, havendo entre este depósito e o vaso uns espaços vazios
destinados a passagem do ar, e sendo a x.a.rede do vaso provida com óxido de alumínio":
furos destinados a dar passagem ao mesmo ar.
1 — Processo de fabricação de óxido de alumínio, de minerais
Finalmente o requerente reivindica de acordo com a Convenção de alumina ou de sulfatos de alumínio, deles fabricados, pela redução
Internacional e o art. 38 do Regulamento aprovado pelo Decreto de misturas com sulfatos alcalinos, caracterizado pelo fato de exe18.264, de 19 de dezembro de 1923, a prioridade do correspondente cutar a redução gradativamente, sem endurecimento ou volta de ma,
1200" O.
amido depositado na Repartição de Patentes da ginjas, sobo número téria prima ao estado maciço, a temperaturas até cerca de
sendo que a matéria prima em tratamento entra, em tempernituras
-18.497 em 14 de dezembro de 037.
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superiores a cerca de 800° Cl, ao lado dos agentes radutores, em con-
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15 — Um sistema do sinais do acordo com a reivindicação
tacto tom vapor d'água e/ou ácido carbónico.
ou 10, caracterizado pelo fato dos repetidores se comporem diu
2 — Processo, como reivindicado em 1, caracterizado pelo da circuito de relevador ou gatilho, calculado de maneira a fornee;,
proporçao da mistura do A1 503 : Na-. 20 ser igual a 1: 1 a 1,5.
dentro de limites p redeterminados do uivei da entrada uma said
3 — Processo, como reivindicado em 1 e 2, caracterizado pelo essencialmente constante
e amplificada que tenha essencialmente
fato da matéria prima em tratamento ser aquecida na primeira zona
mesma
forma
de
onda
que
a do impulso que haja a amplificar.
C
cerca
de
600
a
700°
Cl,
na
segunda
até
cerca
de
800°
até
do forno
16
—
Um
sistema
de
sinais
de acordo com a reivindicação lt
terceira
até
cerca
de
1206°
C,
sendo
que
a
primeira
zona
tem
e na
ação ligeiramente oxidante, a segunda permanece neutra sob emprego caracterizado pelo fato do repetidor se compor dum oscilador .1
afroixamento, polarizado na ausência de impulsos para que não sei
de carvão e a terceira tem ação redutora.
4 — Processo, como reivindicado em 1 a 3, caracterizado pelo oscilatório, mas calculado para ser disparado por ditos impulsos, for
necendo assim, à chegada do cada impulso de entrada, um corres
Sato da proporção de C: SO, ser igual a 1: 1-2.
5 — Processo, como reivindicado em 1 a 3, caracterizado pelo pondente impulso de salda singelo, de nivel essencialmente comi
fato de, usando-se somente agentes redutores gaseiforrnes, empre- tanto e amplificado.
17 — Um sistema de acordo com a reivindicação 10, caractert
gar-se na segunda zona uma quantidade diminuta do agente rezado pelo fato do repetidor se compor dum oscilador de afroixa
dutor.
Finalmente, reivindica os benefícios da Convenção Internacional, mento que é posto a oscilar travado em ritmo pelos impulsos de entrada
viste ter sido o mesmo pedido depositado na Repartição de Patentes que produz impulsos de salda de forma de onda essencialmente d
do Alemanha, em 10 de julho de 1937, sob o n. J 58.510.
mesmo tipo que o da dos impulsos de entrada, mas de uivei e,
plificado e constante.
18 — Um sistema de sinais de acordo com a reivindicação
Termo 21.962 de 21-11-38.
ou 10, caracterizado pelo fato de cada impulso ou par de impulso:
duma série que se repete de ditos impulsos, transmitir um
Standard Eletrica S.A. — Rio.
que corresponde a uma via diferente de comunicação.
Pontos característicos da invenção de: "Aperfeiçoamentos eia
19 Um sistema de sinais do acordo com a reivindicação
ou relativos a sistemas de sinais elétricos" — Privilégio Invenção.
ou 10, caracterizado pelo fato de cada impulso ou par de imputs!o,
que
emprega
uma
forma
de
modulo1 — Um sistema do SffidiS
duma série que se repete tio ditos impulsos, transmitir um sinal qii
eão em que os sinais são transmitidos em esst.incia indepedente- corresponde a uni trupo predeterminado de distintas vias de e.]
pente das variações da amplitude duma onda portadora, caracte- municação.II
rizado pela provisão de aparelhos repetidores em que a salda é es20 — Um si.iteala de sinais de acordo com a reivindicação 1
sencialmente independente, dentro de limites de trabalho, do nivel Mi 19, caracterizado pelo fato das vias de comunicação correspoli
da energia de entrada, com o que se podem suprimir os meios or- dentes aos impulsos ou pares de impulsos sucessivos da Ode de
dinários e complicados regulados pelo ganho e se podem aplicar pulsos que se repete, serem separadas no receios por meio dm
aparelhos repetidores singelos e fortes.
distribuidor de válvulas termoiónica ou eletrônica.
2 — Um sistema do sinais de acordo com a reivindicação 1, ca21 — Um sistema de sinais de acordo com a reivindicação
racterizado pelo fato de se empregar modulação em fase.
caracterizado pelo fato da válvula termoiónica de cada repeti&
3 — Um sistema de sinais do acordo com a reivindicação 1, ca- (ou cada uma delas, si houver mais que uma) ser duplicada pr
racterizado pelo fato de se empregar modulação em frequência.
outra válvula em paralelo do modo tal que, si uma válvula faliu
4 — Um sistema de sinais de acordo com a reivindicação 1, ca- a segunda válvula por si só fornece suficiente ganho para provora
racterizado pelo fato de se empregar modulação por impulsos, o funcionamento do seguinte repetidor da série, a saida do qual,
ser, conformo se reivindica, um aparelho relevados singelo, deix
seja do tipo de impulsos singelos, seja do de impulsos duplos.
conseguinte, de ser alterada pela falha da primeira válvul
5 — Um sistema de sinais do acordo com a reivindicação 1, por
em questão.
adaptado para funcionamento multiplex, caracterizado pelo fato de
22 — Um sistema de sinais de acordo com a reivindicação li
se transmitir uma família do sinais modulados por impulsos, repre- caracterizado pelo fato do repetidor, por ser um °soltador sincre
sentando cada família de impulsos uma via de comunicação.
nizado montado em ponte na linha, ser capaz de funcionar tão r7ei,
O — Um sistema de sinais de acordo com as reivindicações an- feitnmento num sentido como no outro.
teriores, caracterizado pelo fato do funcionamento munirdes se ob— Um sistema de sinais de acordo com as reivindicaçõe
ter separando os sinais de comunicação segundo o nrincfpio do dis- 15 e 16, caracterizado pelo fato do repetidor, por ser um simplc
tribuidor sincrónico.
oscilador ou aparelho de gatilho, sem ter que satisfazer a requisito
7 — Um sistema de comunicação de acordo com a reivindica- exigentes de grande ganho numa grande largura de gama, pode
ção 1, caracterizado por se empregar, como aparelhos repetidores, conter válvulas termoiónicas de construção singela e forte.
disposições de dupla estabilidade adaptadas a serem sincronizadas
24 — Um ampliflndor de ondas ou sinais alétricos, caracterind,
por impulsos de sinais de entrada e a reproduzirem ditos impulsos pelo fato do-, sinais c‘ tie chegam se empregarem para sincronizo
de entrada em forma amplificada.
um gerador de sinais elétricos, mas cuja fase e/ou frequência elo
8 — Um sistema de sinais de acordo com a reivindicação 1, forma de onda seguem estas mesmas características, respectivamen
caracterizado pelo fato do sinal modulado se compor duma série de to dos sinais que chegam.
95 — Um sistema amplificador segundo reivindicado na reivin
impulsos que teem uma ou várias amplitudes máximas precisas
relacionadas com a comunicação que haja a transmitir em forma dis- dicação 18, caracterizado pelo fato das ondas que chegam sincroniza
rem a saida dum oscilador de válvula termoiónica cuja frequênci
posta de antemão, segundo a duração do ditos impulsos.
natural seja da mesma ordem que a frequência das ondas ou
9— Um sistema de sinais de acordo com a re ivindicação 1, ca- chegam.
' racterizado pelo fato do sonal transmitido se compor duma série de
26 — Um sistema amplificador tal como reivindicado na reiviridi
Impulsos que teem uma já a transmitir em forma determinada de cação 24, caracterizado pelo fato das ondas de entrada moduiada
antemão, segundo os intervalos de tempo entre os impulsos.
por impulsos, sincronizarem um multivibrador ou oscilados de afroi
10 — Um sistema de sinais de acordo com a reivindicação 9, xamento ajustado a uma frequência adequada.
caracterizado pelo fato do intervalo de tempo entre pares sucessi27 — Um sistema amplificador tal como reivindicado na rei
vos de impulsos guardar relação essencialmente linear com a am- vindicação 24, para uma onda ultracurta modulada por impulsos, co
plitude instantanea no momento considerado, da forma de onda que raéterizado pelo fato dos impulsos recebidos serem amplificados
revelados e travarem em ritmo um oseilador cuja salda modula uni
haja a transmitir.
11 — Um alistem de sinais de acordo com a reivindicação 1 ou fonte de frequência ultraelevada.
8, caracterizado pelo fato de se transmitir uma ou mais ondas por23 — Um amplificador tal como reivindicado nas reivin,d4g,
tadoras, guardando a fase momentanea de ditas ondas portadoras re- ções 24 e 27, caracterizado pelo fato das várias funções seres
lação essencialmente linear com a amplitude, no momento considera- desempenhadas por uma só válvula montada como oscilador, essen
do, da forma de onda que haja a transmitir.
cialmente da mesma frenquAncia que a da onda portadora de sinal::
12 — sistema de sinais de acordo com a reivindicação 1 ou 8, que começa e se detem em curtos trens de ondas em virtude duro;
caracterizado pelo fato de se transmitir uma ou mais onda portado- segunda oscilação do tipo de afroixamento, que modula as oscila
ras, guardando a frequência momentanea de ditas ondas portadores ções de frequência portadora, sendo o momento em que começa ri
relação essencialmente linear com a amplitude, no momento consi- estes trens determinado pela chegada dos impulsos de sinais d,
derado, da forma de onda que haja a transmitir.
entrada.
29 — Um sistema amplificador segundo reivindicado na rei
13 — Um sistema de sinais de acordo com a reivindicação 8, vindicação
24, para impulsos aperiódicos, caracterizado pelo fati
caracterizado pelo fato do repetidor se compor dum circuito de de repetidores
sincro-iizados serem colocados em sucessão numa vii
amplificador convencional de traçado tal, que a saida máxima se de transmissão a distancia tal com respeito frequência médii
limita a um grau necessário e suficiente para fazer que dita saida dos impulsos, que os repetidores sucessivos são travados sucessi•
seja de nivel essencialmente constante, não obstante as mudanças vamente em fase por um sinal que entre no primeiro repetidor
do nivel da entrada, dentro de limites determinados de antemão.
seguem este sinal até este sinal ser interrompido e o sistemi
14 — sistema de sinais de acordo com a reivindicação 8, ca- ficar disponível para um dinal no sentido contrário, ficando, portou
racterizado pelo fato dos sinais de entrada de qualquer repetidor to, isento de ecos.
não provocarem o funcionamento de dito repetidor a menos que estes
30 — Um sistema amplificador segundo reivindicado na rei.
sinais de entrada alcancem um uivei de amplitude preciso e deter- vindicação 29, caracterizado pelo fato do dito amplificador se adaptai
minado de antemão.
a impedir o canto no alotem terminal dando a regulação ao outrem(
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12 - Aparelhamento de acordo com o ponto 10, no qual a cabeça
em que se origine a conversação e conservando-a no dito extremo
injetora é provida de uma pluralidade de injetores dispostos ao longo
até que a conversação cesse.
31 - Um sistema amplificador segundo reivindicado na rei- do eixo do conduto e dirigidos de mudo a emitir jatos de água caindo
vindicação 27, caracterizado pelo falo da oscilação . de afroixamen- substancialmente em superfícies frustocónicas convergentes de reto livre que dá origem aos curtos trens locais de ondas ser pro- volução.
duzida pela retificação destes trens de frequência portadora e a
13 - Aparelhamento de acordo com o ponto 10, no qual meios
aplicaeão da corrente ou tensão do retificador para amortecer tem- de freiar são providos para controlar o movimento do conduto.
porariamente a oscilação de frequência -portadora.
14 - Aparelhamento de acordo com o ponto 10, no qual os meios
32 - Um sistema de sinais de acordo com a reivindicação 1, de injeção compreendem um injetor rotulado de modo a permitir
careci m. izado pelo fato de que tanto na terminal de transmissão, que ele seja balançado na direção do eixo do conduto afim de reduzir
corno na de recepção, se empregar equipos de construção 'ou traçado as dimensões radiais da cabeça injetora.
essenetatinente idêntico, com o que o equipo se pode empregar ou
- Aparelhamento de acordo com o ponto 14, no qual são propara iráivraissão. ou para recepção, mediante ajuste das constantes vidos15meios
para delimitar o movimento de balanço do injetor rotuda circuito.
no sentido de afastamento radial.
33 - Um sistema de sinais de acordo com a reivindicação 32. lado 16
- Aparelhamento de acordo com um ou mais dos pontos
coroei,. .z,olo pelo fato da mudança de traneteiseão a recepção. e vice10-15,
no
um rotor é rotativamente montado sobre o conduto e
versa sc conseat.ii automáticamente sob o duminia das comumcações é providoqual
de meios injetores de reação em comunicação fluida
transm;1 idas.
o dito conduto e dispostos de modo a imprimir um movimento
--- A requerente reivindica de acordo com a Convenção Interna- com
giro ao dito rotor, os ditos meios injetores no rotor estando discional e o art. 38, do Regulamento a que se refere o Decreto nú- de
de modo a descarregar líquido em forma de jato tendente na
mero 16.26'1, de 19 de dezembro de 1923, a prioridade do correspon- postos
direção conveniente para cortar um poço no corpo da matéria de um
dente podido, depositado na Repartição de Patentes da Inglaterra, diametro
suficiente para permitir que os meios injetores próximos
em 19 de novembro de 1937.
penetrem no poço sem choques incomodeis quando estes últimos
(C. 8.159 - 12-12-938 - 60100.)
meios injetores forem movidos axialmente para dentro do corpo de
matéria sólida.
Termo 22.023, de 28-11-38.
17 - Aparelhamento de acordo com o ponto lO, no qual um raspador é segurado ao rotor de modo a 'pegar a matéria sólida que não
N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij - Holanda.
retirada pela ação dos meios injetores.
Pomos característicos da invenção de: "DespedaçaMento hidráu- tenha18sido
- Unia cabeça injetora pa.'a uso em aparelhamento de acordo
lico de sólidos" Priv. Inv.
com os pontos 10 e 16, compreenuendo trèa secções axialrnente jux1 - Um processo para retirar um corpo de matéria sólida dum [apostas, um rotor com meios injetores de reação ea prinniaei secvaso contenedor, tal como a retirada dum corpo de coque duma câ- ção rotativos em relação às outras secções, os primeiros injetores
mara de reação, compreendendo as fases de cortar o corpo da matéria cortantes principais na segunda secção e os segun los injetores cortantes principais na terceira secção, os ditos segundos injetares coriir;ginclo um jacto de agua substancialmente estreitado contra o dito
Corpo cum uma velocidade suficiente para rebentar o corpo em pe- tantes principais ficando normalmente mais distantes radialmente
do eixo da cabeça injetora do que os primeiros injetores cortantes
daços e reiirando os ditos pedaços do vaso.
2 - O processo de acordo com o ponto 1, no qual a velocidade do principais.
jacto excede de 60,9 melros ou 91,4 metros por segundo.
19 - Urna cabeça injetora de acordo com o ponto 18, na qual
3 - O processo de acudo o 1)0010 2, no qual o tamanho do jacto meios de defesa são providos entre o rotor e os primeiros injetores
é suficiente para causar um golpe de inais de 45,4 quilo3, preferivel- cortantes extendendo-se radialmente pelo menos até a extensão ramente mais de 90,7 quilos.
dial cios primeiros injetores cortantes e sendo suficientemente redu4 - O processo de acordo com o ponto 1, no qual o corpo da ma- zidos de tamanho para poderem penetrar no poço formado no corpo
aberto
em
canal
e
o
jacto
de
agua
para
rebentar
o
corpo
da
téria é
da matéria solida por meio do rotor .
matéria é dirigido da • abertura assim formada no sentido de afasta20 - Uma cabeça injetora de acordo com o ponto 18, na qual
n'aint o radial.
as
secções
se acham ligadas entre si e ligadas ao conduto por meio
5 - -Q processo de acordo o ponto 4, no qual a abertura for- de acopladores.
mada acanalando o corpo da matéria é alargada por meio de um jacto
21 - Uma cabeça injetora de acordo com o pinto 18, na qual
de agua d:rigido da dita abertura .no sentido de afastamento rairal
a secção intermediária compreende um estojo fico alargado, urna p:uo jacto de agua para rebentar o corpo da matéria é dirigido da aber- ralidade de condutos espaçadas colocados excentricamente, extendentura alargado no sentido de afastamento radial.
de do fundo (ou ia-ase) do dito estojo, ligando o estojr à terceira secG - O processo de retirar uni corpo de coque de urna camara do ção, uma pluralidade de
luvas tubulares excentricamente colocadas
reação vertical cilindrica que está aberta em cima e em baixo, de oependuradas do dito estojo
e uma pluralidade de primeiros injeacordo com os pontos 4 e 5, compreendendo as fases de acanalar ver- tores cortantes principais verticalmente
espaçados em cada uma das
ticalmente o corpo do coque substancialmente pelo centro do mesmo, altas luvas, alguns dos ditos injetores pelo
menos sendo construidos
alargar a abertura assim tomada por meio de um jato de água diri- e dispostos de maneira tal que um momento de rotação é imprimido
gido da dita abertura no sentido de afastamento radial numa plurali- ao conduto pelo fluxo de líquido através dos ditos injetores.
dade de odient ações sucessivas e em níveis progressivamente diferen22 - Uma cabeça injetora, para uso em apare.haniento de acortes, e rebentar o corpo de coque por meio de um jato de água dirigido de abertura alargado no sentido de afastamento radial numa plu- do com o ponto 10, compreendendo um estojo adaptado para ligae
rali!!ade de orientações sucessivas e em níveis progressivamente mais ção ao conduto, uma pluralidade de condutos em -,.rinunicação com
o mesmo extendendo axialmente de uma extremidade do estojo e coaltos.
7 - O processo de acordo com o ponto 4 ou 6, no qual o corpo locados excentricamente em relação ao eixo do estojo, e injetores nos
da matéria é aberto em canal dirigindo-lhe um jato descendente de oitos condutos dispostos geralmente no sentido radia; dirigido para
dentro partindo dos ditos condutos excentricos, urna parte pelo menos
água.
8 - O processo de acordo com o ponto 4 ou 6, no qual o corpo dos ditos injetores descrevendo um ângulo maior do que zero com
da matéria é aberto em canal por meio de broca.
um plano atravessando o eixo do conduto e o eixo do estojo, impri9 - O processo de acordo com o ponto 6, no qual a fase de re- mindo-se assim à cabeça injetora um momento de rotação quando
bentar o coque é efetuada dirigindo-lhe um jato substancialmente do fluxo de liquido através dos injetores.
estreitado para baixo e para os lados em afastamento radial e um se24 - Urna cabeça injetora de acordo com o pont3 23, na qual as
gundo jato para cima e para os lados em afastamento radial de
„Lima procedência que fica por baixo da procedência do primeiro jato rotor é provido de um ou mais. cortadores tendo bordas cortantes
por baixo dos meios injetores do rotor.
10 - Aparelhamento para uso na retirada de matéria sólida
1111'
dum vaso contenedor de acordo com o processo reivindicado em um
24 - Uma cabeça injetora de acordo com o Ponto 23, naqual as
ou mais dos pontos precedentes, compreendendo um comido axial- bordas cortantes dos cor t adores extendem-se radialmente no stntid0
mente movível, meios para fornecer água sob pressão ao dito con- de afastamento do eixo do conduto sobre o qual 'o 'olor está monduto, e uma cabeça injetora de reação ligada a uma extremidade do tado.
dito conduto e provida de meios de injeção dirigidos de modo a emi25 - Uma cabeça injetora de acordo com o ponto 23, na qual a
tir um jato de água dirigido no sentido de afastamento radial, Sendo cabeça é provida de um injelor de agulheta dirigido substancialimprimido um movimento rotativo à dita cabeça injetora pelo fluxo mente para baixo e disposto de modo a cortar um poço ne matéria
da água.
sólida por baixo das bordas cortantes.
11-Aparelhamento de acordo com o ponto 10, no qual meios de
26 - Uma cabeça injetora de acordo com o ponto 23 mi qual o
guiar, ligados ao vaso contenedor, compreendem trilhos extendendo
por cima do vaso vertical cilíndrico, sendo destoe:Wel ao longo dos yotor é provido da uma, broca extendendo por baixo dos oceadores
ditos trilhos um tubo de guia ligado ti extremidade superior de con- do rotos'.,
344600E
J242-38
8a58.
duto.
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