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EXERCÍCIO DE 1932
A Diretoria de Imprensa -Nacional, de acordo com a legislação em
vigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercício
de 4939, mediante pagamento da importância correspondente 4.3 período de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
Ideio, ou mediante recolhimento, e respectiva COmprOVaÇãO, nas repartições arrecadadoras federais b~ Delegacias Ji4MLis, Alfândegas,
Musas da Renda e Coletorias.
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Art. 30 O Gabinete Civil, chefiado pelo Secretário da Presi
dência da República, constará, além deste, de um Secretário Particular do Presidente, oficiais e auxiliares do Gabinete, em número
determinado pelo Presidente da República.
ATOS Do PoDER ExECUTIVO:
Parágrafo único. Serão superintendidos pelo Gabinete Civil os
o2s4. da0 Diretoria cio Expediente, criada pelo Decreto-Lei tiúDecreto-lei n. 920, de 1 de dezembro de 1938,
mero
içn, de 14 Ie julho de 1934, de Intendência, de Mordomia,
conservação dos objf:tos de arte, Estação Telegráfica, comunicações
Decreto-lei n. 950, de 13 de dezembro do 1938,
telefônicas e transportes.
1938.
Decreto-lei n. 953, de 15 de dezembro de
Art. 4.° Os mdrobros do Gabinete Militar e do Gabinete Civil
perceberão gratificações de representação ou de função, arbitradas
Decreto-lei n. 954, - de 15 de dezembro de 1938.
pelo Presidente da República. Quando os membros do Gabinete Civil
Decreto-lei n. 955, de 15 de dezembro de 1938,
não exercerem cargos remunerados pelos cofres públicos, perceberão, anualthente: 60:00080 o Chefe do Gabinete, 48:00080 o SecreDecreto-lei n. 956, de 15 de dezembro de 1938.
tário Particular do Presidente, 36:00080 os Oficiais e 24:0000 os
Decreto-lei n. ,957; de 15 de dezembro de 1938,
auxiliares.
Art. 5.° Os funcionários necessários aos trabalhos dos GabineDecreto-lei n. 958, de 15 de dezembro de 1938,
tes, da Diretoria do Expediente e demais serviços da Presidência da
Derreto n. 3.371, de 1 de dezembro de 1938.
República, serão requisitados, podendo ter gratificações fixadas pelo
Presidente da República, ou admitidos como extranumerários na
Decreto n. 3.454, do 15 de dezembro de 1938.
forma da legislação em vigor.
Decreto n. 3.455, de 15 de dezembro de 193-8.
Art. 8.° As atribuições do Gabinete Militar e do Gabinete Civil
é demais serviços da Presidência da República serão determinadas
Derreto 11. 5.456, de 15 de dezembro de 1938.
em regulamento.
Ministério das Relações Exteriores — Decretos de 13 do corrente.
Art. 7.0 Deverão ser incluidas no orçamento as dotações neMinistério da Guerra — Decretos de 14 do corrente.
cessirias para atender as despesas decorrentes do presente deMinistério da Viação e Obras Públicas — Decretos de 10 do cor., creto-lei.
Art. 8.° Revogam-se as disposições em contrário.
rente.
Rio de Janeiro, i de dezembro de 1938, 117 0 da Independéneisi
• 50 0 da República
SECRLTARIAs DE ESTADO:
Girrinao VARGAS.
Ministério da Justiça o Negócios Interiores — Apoetilas — Portarias — Expediente das Diretorias da Justiça e do Interior e de
Francisco Campos.
Contabilidade e da Imprensa Nacional.
Ministério da Educação e Saúde — Expediente da Divisão do Ensind
_DECRETO N. 3.371 — Da 1 Da DEEE1VD3a0 DE 1938
Comercial, do Departamento Nacional de Saúde e do Museu Na,
dormi de Belas Artes.
Aprova o Regulamento dos serviços da Presidência da República
Ministério da Fazenda — Expediente do Serviço do Pessoal do Ministério da Fazenda — da Contadoria Central da República, das
O Presidente da República, nos termos do art. 80 do Deornisi-e
Diretorias das Rendas Internas, das Rendas Aduaneiras e do Do- Lei n. 920, de 1 de dezembro de 1938, resolve:
mini° da União, da Câmara de Reajustamento Económico, da ReArtigo único. Fica aprovado o Regulamento que com este baixa,
cebedoria do Distrito Federal, do Segundo Conselho de Gontriassinado pelos Chefes do Gabinete Militar e do Gabinete Civil de,
buintes e da Diretoria do Imposto de Renda.
Ministério da Marinha — Expediente do Tribunal Marítimo Admi- Presidência da República, revogadas as disposições em contrário.
nistrativo.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1938; 1170 da Independtacig
Ministério da Guerra — Expediente do Sr, ministro, da Diretoria de • 100 da Repúblice
Fundos de Exército, do Serviço do Pessoal Civil e das Diretoria*
GISTUL/0 VARGAS.
de Aeronáutica do Exército e Provisória das Armas de Infantaria,
Cavalaria e Artilharia.
rraSC1Se0 Campo*.
Ministério da Viação e Obras Públicas — Portarias — Expediente do
Sr. ministro, da Diretoria Geral de Contabilidade, do Serviço do
do:Pessoal e do Departamentos dos Correios e Telégrafos.
Regulamento dm Serviços da Presidência da **pública
Ministério da Agricultura — Portarias — Expediente do Sr. mi.,
nistro, dos Departamentos Nacionais da Produção Vegetal e da
CAPITULO I
Produção Mineral, da Diretoria da Contabilidade, do Serviço do
Pessoal, das Diretorias dos Serviços de Plantas Têxteis e de DeArt. 1.• Os services da Presidansia da Re p ública cao ~riba&
off pelos seguintes °reão*,
fesa Sanitária Vegetal e do Serviço de Aguas.
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio — Expediente do seia) Gabinete Militar;
nhor ministro, do Departamento Nacional do Trabalho, do Ser,i) Gabinete Civil.
viço de Identificação Profissional, dos Departamentos Nacionais
da Propriedade Industrial e do Povoamento, da Delegacia do
Trabalho Marítimo do Pôrto rdo Rio de Janeiro e do Serviço de
Comunicações.
[Ari. 2." O Otibliteia Militar 4 conalitui4o pelo seguinte ~dl
irarmos de contrato — Noticiário — Parte comercial — Rendas pú.
ft Chefe.
blicas — Editais e avisos — Sociedades anônimas — Anúncios
Sub-Chefe,
Ajudantes de Ordem,.
Palácios Presidenciais.
:1 Chefe do Serviço de Segurai? Soa
ã 1.° Integram o Gabinete Mil tar os auxiliares necessários MCI
,elerviços que lhe elo *afetou.
1
§ 2.° Compete ao Gabinete Militar:
DECRETO-LEI N. 920 — na 1 Da DEMORO Da 4.93t
a) o prepare, a redação e a expedição dos atoe militares do Prabidente da República;
Organiza os serviços da Presidência da República
- bY a guarda' e a representação do Presidente da República;
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe mu.;
e) as relações presidenciais com as autoridades militara •
fere o art. 180 da Constituição e considerando a necessidade de or- portakr;
ganizar os serviços administrativos da Presidência da República,
d) a segurança imediata dos palácios presidenciais;
decreta:
e) serviço de radiotelegrafia;
f) as usinas elétricas.
Art. 1.0 A Presidência da República terá como orgãos auxiliares um Gabinete Militar e um Gabinete Civil, constituidos na forma
DO aliara Do GARIara MiLrrAR
do presente decreto-lei.
Art. 2.° O Gabinete Militar, composto de oficiais do Exército e
Art. 4.6 Ao Chefe do Gabinete Militar compete:
da Armada, será chefiado por um oficial general e constará, além,
deste, de um sub-chefe e ajudantes de ordens, em número determia) superintender os serviços atribuidos ao Gabinete Milirre
nado pelo Presidente da República.
o respectivo pessoal;
b) representar o Presidente da República nos atos SOielle` p deParágrafo único. Serão superintendidos pelo Gabinete Militar
'os serviços de segurança, as usinas elétricas, o p oliciamento e a terminar as representações a serem feitas pelo Sub-Chefe e p‘las
Ajudantes de Ordens•
estação rádio-telegrãflea os _alácios Presidenciais.
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c) acompanhar o Presidente da República nas visitas aos quartéis, fortalezas e estabelecimentos militares;
d) transmitir aos Ministros de Estado das pastas militares as
'ordens do Presidente da República;
c) requisitar às autoridades competentes as guardas e as escoltam
de honra que forem necessárias;
r) requisitar a tropa que julgar necessária à guarda dos palácios
pre,tdonciais;
g) propor ao Presidente da República um oficial, do Exército ou
da Armada, para exercer as funções de chefe do Serviço de Segurança dos Palácios Presidenciais;
h) dignar o Ajudante de Ordens que deverá substituir eventualmente o chefe do Serviço de Segurança dos Palácios Presidenciais
nJa seus :rupedimentos;
i) determinar as ocasiões em que o Gabinete Militar deverá umparecer incorporado a solenidades;
j) estabelecer a forma conveniente k segurança imediata dos palácios presidenciais, ou do local em que estiver o Presidente da República;
k) traçar as diretrizes e dar instruções diretamente ao Chefe do
Serviço de Segurança dos Palácios Presidenciais com relação aos respectivos serviços;
1) solicitar à polícia civil os elementos de guarda e de vigilância
que julgar necessárias à boa execução dos serviços que superintende;
m) requisitar, a quem de direito, os auxiliares militares Que ferem necessários ao Gabinete Militar ou aos serviços que superintende;
n) aplicar ao pessoal dos serviços subordinadas ao Gabinete Militar a penalidade constante da letra "I" do art. 59 e propor ao PraMente da República as estatuidas nas letras "g" e "h" do mesmo
ertigo;
o) decidir, em grau de recurso, sobre penalidades aplicadas pelo
'chefe do Serviço de Segurança dos Palácios Presidenciais ao pessoal
dos serviços subordinados ao Gabinete Militar;
p) residir junto ao Palácio que for a sede do Governo;
q) cumprir e fazer cumprir o presente regulamento.
estudar os papeis que lhe foram dietribuidos pelo Presidente
da República, informando-os devidamente.
Art. 5' O Chefe do Gabinete Militar tem, sobre os demais oficiais,
• autoridade correspondente ao comando de unidade adequada ao MI
posto.
Art. 6.• Afim de cor cumprida a letra "p" do art. 4", será posto
• disposição do Chefe do Gabinete Militar um prédio Para soa real(Miada.
DO SUD : O/NEPE DO °Annum sauna

DO CHEFE DO SERVIÇO DE SEGURANÇA DOS PALÁCIOS PRESIDENCIAIS

Art. 13. Ao Chefe do Serviço de Segurança doe Palácios Preside.
diais, auxiliar de imediata confiança do Chefe do Gabinete Militar.
nos serviços atinentes à segurança doe palácios e à disciplina de todo
o pessoal subalterno, compete:
a) dirigir os serviçus de segurança riturasarnente de acordo com
as diretrizes traçadas pelo Chefe do Gabinete Militar;
b) ter a seu cargo a manutenção da ordem nos Palácios Presidenciais e nos seus arredores;
c)a direção disciplinar dos contínuos e serventes e de todo o pessoal subalterno dos serviços de transporte e usinas elétricas;
d) fiscalizar as guardas, respectivas instalações, distribuição e
eficiéncia e disciplina;
•
e) dirigir o policiamento dos Palácios Presidenciais e circunviitinhanças. em combinação com as autoridades responsáveis pela ordem
e segurança pública;
I) executar as ordens gerais de serviço e as especiais que lhe forem dadas pelo Chefe do Gabinete Militar;
g) conferir a folha de gratificação do pessoal subalterno constante da letra "o" do presente artigo;
A) Propor aos chefes do Gabinete Militar, ou Civil, conformo for
o caso, as penalidades das letras "f" a "h", do art. 59;
1) aplicar as penalidades das letras "a" a "e" do art. 59 aos funcionários citados na letra "e n do presente artigo;
1) encaminhar ao Chefe do Gabinete Militar, ou ao Chefe do Gabinete Civil, informando a respeito, os pedidos, requerimentos ou recursos que lhe forem entregues pelos seus subordinados;
k) cumprir e fazer cumprir o presente regulamento.
Art. 14. Para as funções de Chefe do Serviço de Segurança dos
Palácios Presidenciais será nomeado, por decreto, um oficial do Exército, ou da Armada, mediante indicação do Chefe do Gabinete Militar.
Parágrafo único. A representação do Chefe do Serviço de Segurança dos Palácios Presidenciais *orá idêntica á dos Ajudantes de
Ordens.
no esaviço narnoreasoaármo

Art. 7.* Compete ao Sub-Chefe do Gabinete Militar:
a) substituir o Gide nos seus impedimentos;
b)prestar-lhe as informações de ordem técnica refereness mei
assuntos da Armada;
e) acompanhar o Presidente da República nas 'visitas a navios e
a estabelecimentos navais;
d) representar o Presidente da República quando for designado.
Art. 8" O Sub-Chefe do Gabinete Militar terá, em relação non
demais oficiais, as funções de Sub-Comandante de Corpo.
DOS AJUDANTES DE ORDENS

Art. 9.• Aos Ajudantes de Ordena do Presidente da República
tompete:
a) substituir o sub-chefe do Gabinete Militar na ordem das respectivas antiguidades;
b) exercer as funções de chefe do Serviço de segurança doe
Palácios Presidenciais, quando designado pelo chefe do Gabinete
Militar. O oficial designado poderá ser dispensado das emalas normais de serviço.
e) concorrer às emalas de serviço interno e de representação;
d) informar os papeis Que lhes forem distribuidos;
e) comparecer a todos os atos de serviço determinados peio
abeto do Gabinete Militar;
I) dar conhecifnento ao chefe do Gabinete Militar, loco que
poeelvel, de todas as ordens de earater militar que o Presidente da
República houver expedido por seu intermédio.
DO sanviço
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Art. 10. As guarda. serão requisitadas do Exército, da Armada
ou da Policia Militar do Distrito Federal, pelo Chefe do Gabinete Militar, de acordo com o que julgar necessário.
Art. 11. O policiamento civil será solicitado diretamente à Caiefatura de Policia do Distrito Federal.
- Art. 12. As Usinas Elétricas compreendem todos 'os aparelhos
geradoree de energia elétrica existentes nos Palácios Presidenciais
e os que vierem a existir, excetuadas as instalações necessárias aoe
telefones internos e à telegrafia.
Parágrafo único. As Usina. Elétricas terão hrti resporisavel geral,
da confiança de Obste do Gabinete Militar e por de designado em
comissão.

•Art. 15. O Serviço Radiotelegráfieo da Presidência da República, de carater privativo, subordinado diretamente ao chefe do
Gabinete Militar, é eonstituido Pelas instalações mentidas pelo Serviço de Rádio do Exército.
§ 1.• Será guarnecido exclusivamente por pessoal do Serviço de
Rádio do Exército e obedecerá a instruções especiais que forem blindas pelo chefe do Gabinete Militar.
§
M transmissões ficam, tambem, à disposição do Gabinete
Civil.
CAPITULO UI
DO GABINETE CIVIL DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Art. 16. O Gabinete Civil do Presidente da República é constibaldo pelo seguinte pessoal:
i Chefe (secretário da Presiddncia);
1 Secretário particular;
Oficiais do Gabinete;
Auxiliares do Gabinete.
Art. 17. Integram o Gabinete Civil:
a) Diretoria do Expediente;
bl os serviços auxiliares: Intendência, Mordomia, Serviços Telegráfico e Telefónico e Serviços de Transportes.
Parágrafo único. O chefe do Gabinete Civil proporá ao Presidente da República as gratificações do pessoal necessário ao serTido •
Art. 18. Compete ao Gabinete Civil:
a) o preparo, a. redação, o recebimento e a expedição de todos
os ates e ordens do Presidente da República COA não forem da atribuição do Gabinete Militar;
bl as relações presidenciais com as auttridades, excetuados os
assuntos militares onnavais
DO anonsrrÂnto DA PRZSIDiNCLL DA REPÚBLICA

Art. 19. O Secretário da Presidência da República, como chefe
do Gabinete Civil, tem as seguintes funções:
a) incumbir-se de toda a correspondência oficial e de outros ira-.
bentos que lhe forem confiados pelo Presidente da República;
b) superintender os serviços da Diretoria do Expediente, da ao.
loção telegráfica, de . eerviço telefónico, da Intendência e trans.
portes;
e) baixar inetruções e normas convenientes aos serviços met
superintende;
d) designar e dispensar, em portaria, todos os auxiliares civil
neeessários aos diferentes serviços da Presidência da República. nw"
diante audiência do Presidente da República;

ir
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toda a correspondência do respectivo Gabinete, salvo
c) encaminhar a despacho superior todos os papéis recebidos':
oirigida aos outros Poderes da República;
d) propor ao Chefe do Gabinete Civil as designações e dispen1) transmitir aos ministros de Estado das pastas civis as ordens sas dos auxiliares e dactilógrafos do Expediente;
que o Presidente determinar;
e) entender-se com ,as Secretarias de Estado sobre assuntos de
g) requ,sitar, mensalmente, dentro das dotações orçamentárias, suas atribuições;
ise quantias necessárias às despesas dos Palácios Presidenciais;
I) distribuir o serviço pelos seus auxiliares;
h) autorizar préviamente todas as despesas superiores a 1002000,
g) providenciar sobre aquisição de todo material necessário
kueetuadas as despesas da Mordomia;
aos serviços;
i) exigir do respectivo encarregado, até o dia dez de cada mês, • hr autenticar as cópias das leis e dos decretos para serem en
viados aos Ministérios e ao Didrío Oficial;
.prn balancete das despesas efetuadas no mês anterior;
i) rubricar todos os livres do expediente e portaria;
5) conferir o balancete das despesas mensais, pôr-lhes o seu
j) aplicar ao pessoal do Expediente as penalidades das letrad
`visto" e rubricar todas as suas folhas, dando após quitação ao reles
a e b do art. 59 e propor ao Chefe do Gabinete Civil a aplicação das
ponsavel;
k) submeter à aprovação do Presidente da República, até o dia demais;
k) manter em dia todo o serviço do expediente;
15 de julho e 15 de janeiro de cada ano, um balanço completo das
1) baixar instruções para a boa execução dos trabalhos do egr
!despesas efetuadas no semestre anterior;
pediente e da portaria;
1) pôr o "Pague-se" nas folhas de gratificação do pessoal;
ni) cumprir e fazer cumprir o presente regulamento.
m) levar ao conhecimento do Presidente da República as faltas
Cometidas pelos chefes dos serviços que dirige e propor as medidas
DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DO EXPEDIENTE
que forem necessárias;
n) aplicar ao pessoal do Gabinete Civil a penalidade constante
Art. 25. O oficial administrativo, classe IC, servirá cosaoAsle,
da letra f, do art. 59 e propor ao Presidente da República as comi- junto do Diretor, substituindo-o
nos seus impedimentos.
siadas nas letras g e h, do mesmo artigo;
o) decidir em grau de recurso, sobre penalidades que houArt. 26. Aos demais funcionários e auxiliares compete::
verem sido aplicadas ao pessoal subalterno e civil pelo Chefe do
a) a execução dos serviços que lhes forem determinados;
Serviço de Segurança dos Palácios Presidenciais, citados na letra e
b) a perfeita colaboração entre si;
do art. 9°;
c)
acatar prontamente as determinações superiores;
p) requisitar, de outras repartições, ou admitir, os auxiliares
d) assinar a declaração de registo dos decretos individuais.
OivIe necessários aos serviços que superintende mediante autorizaArt. 27. É vedado aos funcionários atender as partes e preás
Pão do Presidente da República, na forma da legislação em vigor;
g) cumprir e fazer cumprir o presente regulamento;
ter-lhes informações, sem prévia audiência do Diretor ou do Ad' r) providenciar para que o Intendente dos Palácios Presidens junto.
'ciais mantenha relacionados todos os móveis e objetos existentes
DAS ¡SECOU DA DIRETORIA DO EXPEDIENTE
nos Palácios e de propriedade, do Estado;
s) dirigir pessoalmente ou por intermédio do Diretor da Sacros
Art. 28. Ás secçõee da Diretoria do Expediente compete!'
tugia os serviços de imprensa junto à Presidência.
, 1.
Ao Registro Geral, a anotação de toda a correspondência §
tios documentos recebidos ou expedidos.
DO SECRETÁRIO PARTICULAR DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
, 2.
Ao Arquivo:
Art. 20. Ao Secretário particular do Presidente da República
a) o controle e guarda dos documentos;
Compete o desempenho dos serviços que pelo mesmo lhe forem atris
b) atender às requisições que lhe forem feitas, mediante recibo;
buidos.
c) prestar informações sobre o andamento dos papéis e dos
Parágrafo único. Fica a seu carga receber do Secretário da Pres isUmentos;
d)
os papéis e documentos arquivados de forma a Inn
eidência, a quem prestará contas, mensalmente, as quantias neces- pintar asconservar
consultas.
sárias aos serviços da Mordomia.
.3, À Biblioteca:
DOS OFICIAIS E AUXILIARES
a) receber e catalogar 08 livros e ntapas;
b) conservar o material recebido de modo a facilitar as inArt. 21. Aos Oficiais e Auxiliares do Gabinete Civil compete
formações desejadas;
kn fiel desempenho das ordens recebidas do respectivo Chefe.
c) atender, mediante recibo, todas as requisições de livroa
Mapas;
CAPITULO IV
d) providenciar em tempo oportuno para o regresso it
•
teca do material saldo para consulta.
DA DIRETORIA DO EXPEDIENTE
Art. 29. A entrega dos documentos arquivados na Diretoria dó
Art. 22. A Diretoria do Expediente, subordinada diretamente Expediente, assim como as informações pedidas, serão feitas, ou
ao Secretário da Presidência, compõe-se do pessoal permanente, prestadas, com o prévio conhecimento do Diretor, ou do Adjunto, na;
constante do Decreto-Lei n. 24.796, de 14 de julho de 1934, e de ausência daquele.
auxiliares e dactilógrafos, admitidos de acordo com as exigências de
§ 1.• Na ausência do Diretor e na do seu substituto, s6 serão
serviço.
atendidas as informações ou requisições pedidas polo Gabinete do
§ 1.• .0s serviços da Diretoria do Expediente compreendem as Presidente da República e as que já houverem sido autorizadas.
secções de:
§ 2. 0 De qualquer forma, serão as requisições ou informações
atendidas de acordo com o parágrafo anterior comunicadas. logo que
a) Registro Gerai;
possivel. ao Diretor do Expediente, ou ao Adjunto.
b) Arquivo;
,O Biblioteca.
CAPITULO V
§ 2.° A Diretoria do Expediente superintende os -serviços buros
bráticos da Portaria.
DA INTENDÊNCIA DOS PALÁCIOS PRE8IDENCIAI1
Art. 23. Às secções da Diretoria do Expediente estão afetes 00
seguintes trabalhos :
Art. 30, A Intendência dos Palácios Presidenciais, subordinada
a) registro de todos os atos emanados do Presidente da Repú- ediretamente acaChefe do Gabinete Civil, compõe-se de um Intendente
do pessoal do Diminio da Uhião designado para servir nos Palácioe
blica;
Presidenciais,
b) arquivamento dos originais das leis e dos decretos'
c) expedição de todos os documentos e papéis aos respectivos
Art. 31. A Intendência dos Palácios Presidenciais compete:
destinos;
'a) ter sob aua guarda e responsabilidade todos os bens móveis
d) preparo da correspondência e do expediente que o Chefe do e imóveis que guarnecem ou compõem os Palácios Presidenciais •
puas instalações;
(labinete Civil determinar;
b) zelar pela conservação dos bens sob sua guarda;
e) a numeração e o registro das leis e dos decretos, sancionados,
c) registar os bens móveis e os imóveis, em livros separados;
promulgados ou baixados pelo Poder Executivo e dos enviados pelo
d) guardar o material de consumo que lhe fôr entregue, 080Fh4
Poder Legislativo para esse fim, assim como a devida publicação no
turando a respectiva entrada e salda em livro de "carga" e :descarga";
Pidrio Oficial.
e) solicitar ao Chefe do Gabinete Civil o que fôr necessário ã
conservação dos bens citados na letra "a", exceto para a conservaçãj
DO DIRETOR DO EXPEDIENTE
dos objetos de arte e alfaias;
I) zelar o superintender es serviços de conservação dos jardina e
Art. 24. Ao Diretor do Expediente compete!
dos Palácios Presidenciais.
a) dirigir os serviços do Expediente e superintender os da Por- parques
Parágrafo único. Para as funções de conservador artístico dos
taria, na parte burocrática;
Presidenciais poderá ser designado pelo Chefe do Gabinete
b) prestar todas as informações sobre assunto de suas a tri- Palácios
CiviT, ao qual ripará subordinado diretamente, um técnico em obbuições;
jetos de arte e em alfaias.
•

•
•
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Art. 22. Ao Intendente, além da direção dos serviços da Intendência, compete:
a) passar recibo de tudo que receber e exigi-lo do que entregar:
b) manter em dia a escrituração do livro registro de Lodos os
moveis e objetos pertencentes ao Estado e extrair relações discriminativas para uso dos detentores;
e) zelar pela conservação da carga;
d) receber, guardar e pagar as importâncias autorizadas;
e) apresentar ao Secretário da Presidência, até o dia dez de
cada mês, em duas vias, um balancete das despesas feitas no mês
anterior;
t') baixar instruções para o serviço dos zeladores, ressalvada a
parte dos objetos de arte;
g) comunicar, por escrito, ao Chefe do Serviço de Segurança
doe Palácios Presidenciais as faltas disciplinarei cometidas pelos
zeladores;
h) encaminhar, informando a respeito, os pedidos dos ...eus
subordinados;
i) levar ao conhecimento do Chefe do Gabinete Civil todos os
estragos ou faltas verificadas no que estiver sob sua responsabilidade;
,f) entender-se com a Diretoria do Domínio da União sobre
assuntos da sua competência;
k) cumprir e fazer cumprir o presente regulamento,

Dezembro de 1938

telegráficas e telefónicos mentidas pelo Departamento dos Correios
e Telégrafos.
Art. 38. O Serviço Telegráfico terá um chefe e os auxiliares no-cearáries, estes requisitados obrigatoriamente do Departamento doe
Correios e Telégrafos.
àrt. 39. O Serviço Telegráfico compreende:
a) registro, transmissão e arquivamento, em original, da cor.
respondência expedida;
b) registro, correção, cópia, distribuição e arquivamento, em
original, da correspondèneia recebida;
c) instalação e conservação das linhas e dos aparelhos telefónicos internos.
Art. 40. As transmissões ficam à disposição do Gabinete Militar.
Art. 41. R" terminantemente proibida a entrada de pessoas estranhas nas dependências destinadas aos serviços de transmissões
telegráficas e telefónicos.
DO CHEFE DO miamo TamaciaÁrmo

Art. 43. Ao Chefe do Serviço Telegráfico compete:
a) organizar, dirigir e distribuir o serviço pelos auxiliares;
b) estabelecer horário para seus subordinados;
e) velar pelo sigilo da correspondência telegráfica e telefónica;
DO CONSERVADOS ARTISTICO
d) entender-se com as autoridades do Departamento dos Correios
sobre matéria de serviço;
Art. 33. Ao encarregado da conservação dos objetos de arte é Telégrafos
e) indicar o auxiliar que o deva substituir em seus impedimentos.
alfaias, subordinado diretamente ao Chefe do Gabinete Civil, coaipeta:
DOS AUXILIARES
a) zelar pela conservação de todos Ge objetos de arte que
Art. 43. Aos auxiliares compete:
guarnecem os Palácios Presidenciais;
b) restaurar as pinturas e as esculturas que se danificarem;
a) executar o serviço que lhes for detem/naue) entender-se com o Chefe do Gabinete Civil sobre o que for
/o) cumprir com exatidão as determinações superiorea;
à
boa
execução
dos
seus
deveres;
Mccessilrio
c) guardar absoluto sigilo da correspondência telegráfica e telabom
referlinoia
coe
d) dar aos zeladores instruçõee especiais
fénica;
abletoe de arte.
d) a perfeita colaboração entre si.
DOS ZELADORES DOS PALÁCIOS PRESIDENCIAIS
DO SERVIÇO DE TRANSPORTES
Art. 34. Compete aos zeladores:
a) cumprir as determinações do Intendente e as especiais dadas
Ilido conservador artistico;
b) levar, incontinenti, ao conhecimento do Intedente as fadas
tu avarias que notar nos moveis ou imoveis, no material e noa objetos pertencentes aos Palácios Presidenciais;
..) igual notificação deverão fazer, sem perda de tempo, ao
Cone uvador Artístico, quando a falta ou avaria for notada noa
gbjekos de arte.
CAPITULO VI

Art. 44. O Serviço de Transportes, subordinado ao Chefe do
Gabinete Civil, e dirigido pelo Intendente, consta de todos os veiculai
usados nos diferentes serviços, das respectivas garages e material.
Parágrafo 1.0 As instruções e normas para esse serviço serão
baixadas pelo Chefe do Gabinete Civil.
Parágrafo 2.0 As instruções e normas que possam interessar o
(sbinete Militar deverão receber a aprovação dó respectivo Chefe.
Art. 45. Terão condução por conta do Estado, Para o serviço:
a) os Chefes dos Gabinetes Militar e Civil;
b) o Sub-Chefe do Gabinete Militar;
Dá MORDOMIA.
c) o Secretário Particular;
á) os oficiais do Gabinete Civil;
Art. 35. À Mordomia ficam afetos os serviços de cozinha, copa
e) os Ajudantes de Ordens;
k meu doe Palácios Presidenciais e será exercida por um mordomo.
1) o Diretor do Expediente;
g) o Chefe do Serviço de Segurança.
DO 2401100M°
Parágrafo único. Nenhum outro funcionário, salvo ordem especial,
poderá usar condução por conta do Estado.
Art. 36. Ao mordomo, subordinado diretamente ao Secretário
Art. 46. O Intendente será o responsavel pelo cumprimento do
Particular do Presidente da República, compete:
a) adquirir, guardar e entregar a consumo géneros e artigos disposto DO artigo anterior e seu parágrafo.
Art. 47. O empregado encarregado da garage residira nas depenMoessários aos serviços da Mordomia;
b) superintender os serviços da Mordomia e o respectivo pessoal; dências do Palácio do Catete.
e) ter sob sua guarda as quantias recebidas para despesas de
CAPÍTULO VII
cozinha, cdpa e mesa;
d) efetuar o pagamento de todas as despesas, mediante préPORTARIA
via autorização do Secretário Particular;
e) efetuar outros pagamentos que lhe forem ordenados pelo SeArt. 48. A portaria é subordinada disciplinarmente ao Chefe do
cretário Particular;
f) escriturar, em livro "caixa", todo movimento do dinheiro Serviço de Segurança e, para os efeitos burocráticos, à Diretoria do
Expediente.
que lhe for entregue;
g) apresentar ao Secretário Particular, até o dia dez de cada mds,
Parágrafo único. Os porteiros, contínuos e serventes usarão uni• livro "caixa", acompanhado de todo. os comprovantes da respectiva formes obedecendo aos modelos que forem aprovados.
escrituração;
h) apresentar ao Secretário Particular o livro "caixa", alem da
DO PORTEIRO DO PALÁCIO DO CATETE
prestação de contas obrigatória e citada na letra anterior, todas as
vezes que imo lhe for determinado;
Art. 49. Ao Porteiro do Palácio do Catete compete:
i) trazer constantemente em dia a escrituração do livro "caixa";
a) mandar abrir e fechar o Palácio às horas determinadas;
5) apresentar, trimestralmente, urna demonstracán do consumo
b) zelar pela limpesa do Palácio e das suas dependências;
doa géneros e artigos alimentieloe.
e) passar recibo e registar em livro especial todos 3s documentos
a papeis entregues na Portaria;
DO miamo vvrozoaÁrtoo
d) caviar aos respectivos destinos os volumes e a correspondência
Art. ql. O Serviço Telegráfico da Presidência da República com- que lhe forem entregues;
e) superintender o pessoal da Portaria;
preende:
á') cumprir e fazer cumprir as ordens recebidas:
e) Estação Telegráfica;
g) determinar os trabalhos do pessoal da Portaria, inclusive planb) Centro Telefónico dos Palácios Presidenciais.
tões e faxinas e submeter a aludida escala de serviço à aprovação do
Parágrafo único. O Serviço Telegráfico de earater privativo e Chefe do Serviço de Segurança;
h) ter sob sua guarda e responsabilidade os ob,lPtos da Portaria;
subordinado ao Chefe do Gabinete Civil, é constituldo pelas instalações

DIÁRIO OFTC:T.^.Ii . ismsr.íío

Sábado 17

•

i) fazer hastear às 8 horas e'arriar às 18 horas a bandeira
nacional;
I) fazer hastear a insígnia do Presidente da República b. sua chegada e arriá-la à sua saída;
k) designar o uniforme do dia e requisitá-lo da Intendência, si
•
neceseário;
1) impedir a entrada de pessoas alcoolizadas ou suspeitas;
ni) fazer apresentar ao Chefe do Serviço de Segurança todas as
pessoas suspeitas;
n) proibir ajuntamento ou algazarra no-recinto' da Portaria;
o) fiscalizar a incineração diárie dos papeis atirados às cestas
durante o expediente;
p) inspecionar, antes de retirar-se, si estão devidamente fechadas
as portas e as janelas do Palácio;
, •
q) comunicar ao Chefe de Segurança todas as faltaa dos seus
subordinados, os nomes dos que não houverem comparecido ao serviço
e dos que se tenham apresentado após a hora regulamentar;
r) não consentir que comece a trabalhar o empregado que não se
apresentar devidamente barbeado, penteado, com as vestes e o calçado limes, na hora do expediente;
s) atender e fazer atender com arnaior solicitude e gentileza todas
as pessoas vindas a Palácio;
1) não despachar pessoa alguma sem antes ter envide o funcionário encarregado de atendê-la;
ti) levar, incontinenti, ao conhecimento superior todo fato anormal passado ou notado na Portaria;
v) prestar contas mensalmente ao Intendente das quantias que
houver recebido para pequenas despesas;
x) ter sempre em dia a relação de todo o pessoal do Palácio do
Cateto, cem o respectivo endereço e telefone.
DO PORTEIRO DO PALÁCIO GUANABARA

Art. 50. Ao Porteiro do Palácio Guçnabara compete":
a) dirigir a Portaria do Palácio;
b) observar no serviço todas as instruções referentes à Portaria
do Catete, no que for cabivel;
c) dirigir, nas mesmas condições, a Portaria do Palácio Rio
Negro, quando no mesmo se encontrar o Presidente da República;
d) substituir o Porteiro do Palácio do Gateie quando designado.
DOS CONTÍNUOS, SEMENTES E DEMAIS EMPREGADOS DA PORTARIA

Art. 51. Aos contínuos, serventes, ate.. compete:
a) auxiliar os porteiros nos respectivos encargos;
b) cumpnr com zelo as ordens recebidas;
c) manter perfeita cooperação entre si;
d) levar, sem perda de tempe, ao conhecimento superior,
observar de anormal na Portaria.
CAP num:, VITI

O.

que
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CAPITULO IX
DAS LICENÇAS, PERTAS E APOSENTADORIAS

Art. ai. As licenças, férias e aposentadorias do pessoal efetivo
serão rtgoladas pela legislação vigente.
g 1". As licenças ou aposentadorias requeridas pelo pessoal não
peie:m(110We na Presidência da República, mas em outras repartições,
serão processadas de acordo com os respetivos regulamentos.
§ 2'. As férias e licenças de todo o pessoal serão concedidas pelos
chefes de gabinete, ouvidos sobre a conveniência das mesmas o chefe
do serviço a que pertencer o solicitante.
Art. 58. Os requerimentos ou pedidos dos funcionários deverão
ser, sempre, encaminhados aos chefes dos gabinetes por intermédio
dos chefes de serviços, devidamente informados.
CAPITULO X
DAS PENAS DISCIPLINARES

Art. 59. As penas dtebiplinares aplicáveis aos funcionários
empregados são as seguintes:
a) simples advertência verbal;
é) advertência por escrito;
é) perda de um terço da gratificação extraordinária que tiver;
d) perda total da gratificação extraordinária;
e) perda dos vencimentos até um terço dos mesmos;
f) suspensão com perda total dos vencimentos de dez a trintt
was;
g) dispensa cies serviços si for contratado ou designado:
h) demissão.
§ 1.° A p ena especificada na letra "a" é aplicavel pelos ChefeS
de Serviço.
§ 2.° As pena estatuidas nas letras "b" e "e" serão aplicadas
pelos Chefes de G binete mediante representação dos chefes de
serviços, e pelo Chefe do Serviço de Segurança no pessoal cuja disciplina superintende.
§ 3.° A cominada na letra "f" será aplicada pelos Chefes de
Gabinete ao seu respectivo pessoal, mediante representação de quem
de direito.
§ 4P As das letras "g" e "h" serão aplicadas mediante autorização do Presidente da República, obedecendo a legislação gerai
em vigor a da letra "h", que se entende com o pessoal nomeado em
carater permanente.
Art. 60. A aplicação de qualquer penalidade das que trata a
artigo anterior não exime o funcionário ou empregado faltoso da
responsabilidade criminal.
Art. 61. Os funcionários ou empregados atingidos pelas penalidades das letras "b." a "f" do artigo 59 poderão-recorrer das mesmas para os Chefes de Gabinetes, apresentando recurso Dor intermédio dá respectivo Chefe.
CAPITULO X1
DISPGSDOES GERAIS

DAS NOMEAÇÕES, E'XONEBAÇÕES, DESIGNAÇÕES E DISPENSAL

Art. 82. O horário do expediente obdecerá às necessidades do
Art. 52. Os membros do Gabinete do Presidente da República serviço e será determinado pelos respectivos Chefes.
(Militar e Civil) serão nomeados e dispensados por decreto, e em- • Art. 63. Durante as horas destinadas ao expediente nenhum
possados pelo Presidente da República.
funcionário poderá 'se ausentar Sem prévio conhecimento e autori§ 1°. As nomeações citadas no artigo presente ficarão automati- zação do respectivo Chefe.
camente de nenhum efeito ao termo do mandato do Presidente da
Art. 64. Salvo os funcionários cujo local de exercício está deRepública.
terminado no presente regulamento, os demais servirão no Palácio
§ 2°. Aos membros do Gabinete Militar e Civil o Presidente da que for designado.
República poderá arbitrar, dentro das dotações orçamentárias, uma
Art. 65. Até o dia 31 de janeiro de cada ano, os Chefes de
gratificação mensal, a título de representação.
Serviço deverão apresentar relatório doe trabalhos efetuados no
Art. 53. Aos Chefes de Gabinete da Presidência da República ano anterior.
são atribuidas as honras e prerrogativas protocolares correspondentes
Ai t. 66. Dentro das dotações orçamentárias, o Presidente da
aos Secretárias e Ministros-de Estado.
RepWica poderá arbitrar gratificações extraordinárias que julgar
Art. 54. A precedência entre os dois Chefes de Gabinete será convenientes ao pessoal que 1.....rve nos Palácios Presidenciaes, assim
a dos postos, si ambos forem militares, no caso contrário caberá ao .como aserratificações para o pessoal contratado.
Militar.
Art. 67: A todos os funcionários e empregados cabe guaraar
Parág-rafo único. Á precedencia estabelecida neste artigo seguir- a maior reserva sobre assunto de serviço e absoluto sigilo sobre os
se-á o Suh-Chefe do Gabinete Militar. Entre os oficiais de Gabinete de carater reservado.
a preced(, ncia se regulará pelo tempo de serviço nas funções e, se
Art. 68. O pessoal que servir na Portaria perceberá uma ajuda
assim for impossivel uma graduação, pela idade em escala decres- de custo
para o respectivo uniforme.
sente. A mesma cousa entre os oficiais de gabinete e os ajudantes
§ IP Poderá ser fornecido o próprio uniforme em vez da ajuda
de ordens.
ele custo.
Art. 55. As funções do Gabinete Militar serão providas:
2.° O uniforme de gala será fornecido pelo Governe e pertett-t
— a de Chefe por oficial general do Exército;
será à Portaria.
— a de Sub-cliefe por oficial superior da Armada;
Art. 69. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos
-- as de Chefe do Serviço do Segurança e as de ajudantes de pelo Presidente da República.
Ordens por capitães ou capitães-tenentes.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 193. — Onerai Fratirjng
Art. 56. O Chefe do Gabinete Militar acumulará as funções de
icsé Pinto. — Luiz Fernandes Versare.
jecretário Geral do Conselho Su p erior de Segurança Nacional.
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DECRETO-LEI N. 950 —

DE

13 DE ni.:7 m 1;no DE 1938

aprova o Tratado de Extradição entre o Brasil e a Lituânia, firmado
no Rio de Janeiro, a 28 de setembro de 1937
O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil nos ternos do artigo 180 da Constituição de 10 de novembro de 1937;
Resolve aprovar o Tratado de Extradição entre o Brasil e a Lituânia, firmado no Rio de Janeiro a 28 de setembro de 1937.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1938, 117° da Independência
• 50° da República.
Gennao VARCAS.
Ostvaldo Aranha.
IZALATAD O DE EXTR A 1-1 IÇÃO ENTRE OS

ESTADOS UNIDOS DO MAS IL E •
LITUÂNIA

O Presidente dos Estados Unidos do Brasil e o Presidente da
República da Lituânia, animados do desejo de tornar mais eficaz a cooperação dos respectivos
países na luta contra o crime, resolveram celebrar um tratado de
extradição e, para esse fim, nomearam seus Plenipotenciários, a
ober:
Presidente da República dos
Estados Unidos do Brasil, o senhor Mário de Pimento! Brandão,
Ministro das Relações Exteriores,

TRAITÉ EXTRAD ITION erma LES
ETATS UNIS DU BRÉSIL ET LA
LITHUANIE

Le Président dos Etats-Unis
du Brésil, et le Président de la
République de Lithuanie désireux de coopérer à la lutte centre les malfaiteurs, ont résolu de
concluer la présente Convention
d'Extradition et, à oette fin, ont
nomrné leurs Plenipotentiaires,
savoir:

O Presidente da República da
Lituânia, o senhor donas Aukstuolis, Enviado Extraordinário e
Ministro Plenipotenciário da LituAnia nos Estados Unidos do
Brasil,
Os quais, depois de haverem exibido os seus Plenoa Poderes, achados em boa e devida forma, ecol.
vieram no seguinte:

Le Président de la République
dos Etats-Unis du Brésil, Monsieur Mario de Pimentel Brandão, Ministre dos Affaires Etrangères,
Le Président de la République
de Lithuanie, Monsieur donas
Aukstuolis, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Lithuanie aux EtatsUnis du Brésil,
Lesquels après avoir vérifié
loura pleins pouvoirs trouvés en
bonne et duo forme sont convenus dos articles suivants:

Artigo Primeiro

Airri.c.rx Paeaarsa

As Altas Partes Contratantes
•brigam-se, nas condições estabe'ecidas pelo presente Tratado e
de acordo com as formalidades legais vigentes em cada um dos
dois países, à entrega reciproca
dos indivíduos que, processados ou condenados peias autoridades judiciárias de uma. delas, se
encontrarem no território da outra.
Quando o indivíduo for nacional do Estado requerido, este não
será obrigado a entregá-la.
§ 1.* Não concedendo a extradição do seu nacional, o Estado
requerido ficará obrigado a pra:,
cessá-lu e julgá-lo criminalrnente
pelo fato que se lhe impute, se
tal fato tiver o carater de delito
e for punivel pelas suas leis penais.
Caberá nesse caso ao Governo
reclamante fornecer os elementos
de convicção para o processo e
julgamento do inculpado; e a sentença ou resoluçVai definitiva sobre a causa deverá ser-lhe comunicaria.
§ 2.' À naturalização do inculpado, posterior ao fato delitueso
que tenha servido de base a um
pedido de extradição, não constituirá obstaculo a esta.

Los liautes Parties Contractantes s'engsgent conformérnent aux
règles prévues par cette Convention, et d'accord aveo les lota en
vigueur dans chacun dos deux
pays, à se livrer réciproquement
loa individus accusés ou condemnés par les autorités judiciaires de chacune d'Elles, qui se
trouveraient sur le territoire de
l'autre.
Quand l'individu sema national
de l'Etat requis, oelui-ci ne sere
pas obligé de le livrer.
§ l er. Eu refusant l'extradition de son national, l'Etat regula
sere obligé de l'inculper et de te
juger pour le fait qui lui est imputé, si un tel fait a les caractères d'un délit puni par aos propres bis pénales.

Artigo

appartiendra dans co cm au
Gouvernement requérant de
fournir les pièces à c-onviction
pour le procès et. le jugement de
l'inculpé, et la sentence ou décison definitivo sur la cause devra lui étre communiquée.
§ 2erfle. La naturalisation de
l'inoulpé postérieure au fait délictueux qui aura servi de base
à une demande d'ex i radition, no
constituera pas un obstacle à ladite extraditon.
Arrrica..z.

Autorizam a extradição as inLes infractions qui Annermt
frações a 'que a lei do Estado re- lieu à l'extradition seront celles
queridJ imponha pena de um ano auquelles les bis de l'Etat pequis
ou mais de prisão, compreendi- im p osent une nome d'au monis

das não só a autarin ou co-auto- un an de prision; scront consiria, mas Lambem a tentativa e a dérées comme infraction non senlement la participation directo ou
cumplicidade.
indirecto à un délit, mais encore
la tentativo et ia complicité.
kyr LCLE

Artigo III
Quando a infração se tiver verificado fora do territ .Srio das
Altas Partes Contratantes, o pedido de extradição poderá ter andamento se as leis do Estado requerente e as do Estado requerido autori!arem a puniç ão de
tal infração, nas condiçrie "
ondas, Isto é, cometida em pais
estrangeiro.

Quand l'infraetion aura été
réalisée bons du, territoire dos
Flautes Parties Con:L . actantes, la
demande d'extraeliton pourra etre
pri-e eu ronsidération si les bis
de l'Etat requérant et celles de
l'Etat requis autorisent la punition d'uno telt° infraction, dans
les eircim . hnces indiquées, c'est
à dire commise en pays étranger.

Artigo IV

ARTICLE IV

L'extradition no sera pus aocordée:
a) Quand l'Etat regula sena
oompétent d'après soa leis paul
juger le délit;
b) Quand, pour le nième fait,
délinquant aura déjà, été jugé,
ou sera eu instance de l'être, par
l'Etat requis;
e ) Quand l'action ou Ia pcine
aura été prescrite, selon les tais
de l'Etat requérant ou de l'Etat
requis;
Quand l'individu réolamã
devrait comparaitre devant
tribunal d'exception de l'Etat requérant;
e) Quand le délit sena purement politique ou militalre ou
de nature réligieuse, ou s'il a
trait a la manifestation de ia
pensée sur ces sujets, pourvia que
dans oette dernièro hypothèse 11
na constitue pas de la propagando pour la guerra ou de procédés
violenta visant bouleverser l'ordre politique et social.
§ f or. L'allégation d'un but ou
d'un motif politique n'empêchera pas l'extradition ai le falt
constitue principalement une infraction à la boi pénale ordinaire.
Si dans ce cas l'extradition est
aceordée, la remise de l'extrade
será subordonnée à la promesse
de l'Etat reiuérant que le but ou
le motif politique ne sena nas
pris en considération pour aggraver la pénalité.
§ 2eme . Ne seront considérés
délits politiques les faits •détictueux qui ronstitneront une indubitable manifestation fanarchisme ou qui viseront à bouleverser les bases de l'organisation
sociale.
§ 3.° A apreciação do center do
§ 3 er11e . L'appréciation du cacrime rabe eá exclusivamente às ractere riu délit appartiendra exautoridades do Estado requerido. clusivement nua au t orités de
l'Etat requis.

Não será concedida a extradição:
a) quando o Estado requerido
for competente, segundo suas leis,
para julgar o delito;
b) quando, pelo mesmo fato, o
delinquente já tiver sido ou esteja sendo julgado no Estado requerido;
c) quando a ação ou a pena
já estiver prescrita, segundo as
leis do Estado requerente ou requerido;
d) quando a pessoa reclamada
tiver que comparecer, no Estado
requerente, perante tribunal ou
juizo de exceção;
e) guando o delito for puramente militar ou politica ou de
natureza religiosa, ou disser respeito à manifestação do pensamento nesses assuntos, contento
que, nessa última hipótese, não
Importe em propaganda do guerra
ou de processos violento para
•ubverter a ordem política ou
social.
§ 1.° A alegação do fim ou motivo político não impedirá a extradição, si o fato constituiiprincipalmente infração da lei penal
comum.
Neste caso, concedida a extradição, a entrega do extraditando
ficará dependente do compromisso, por parte do Estado requerente, de que o fim ou motivo político não concorrerá para agravar
a penalidade.
§ 2.° Não serão reputados delitos políticos os fatos delituosos
que constituirem franca manifestação de anarquismo ou visarem
subverter as bases de toda organização social.

Artigo V
O pedido de extradk q o será
feito por via eliplomatica ou, por
exceção, na falta de agentes diplomáticos, diretamente, isto é. de
Governo a Governo; e será instruido com os seguintes documentos:
a) quando se tratar de simples
acusados: cópia ou traslado autêntico do mandado de prisão ou
ato de processo crimina' equivalente, emanado de ¡ui!, competente;
b) quando se tratfir le
nados, cópia ou tresIrdo aut;:r'ico
da SeD tença r...nn.i,n)ri1.

3

A RTME V

La demande d'extradition seca ;
falte par la veio dipiomatique,
ou, exceptionnellement, à défaut,
d'agents diplomatiques, direetement, c'est à dite de (iouvernement à Gouvernement, et sara
accompagnée des documents suivent s
a) Quand ii s'agira (rim délin- •
quant non condamné: copie ou
traduction vut/i n ntirp ie do mandat d'urrt ; t nu dP l'acie de pro•luivalent,
eúdure e..iminelle
émanf,com.;
5. ,"-"onr'
d'un cont.—d•iction n.11dein r“:
Res
•c:=•
1)17! , ' • ! e
n 4, 1., , r+: •

Sábaclo 17

PTÁTITO nfleTAT, (Seecilo TY

Dezembro de 1938 25659
^

Essas peças deverão conter a
Ces pièces devront contènir
indicação precisa do fato incri- l'indication précise du fait reprominado, o lugar e a data em que ché, do lieu et de la date oh.
o mesmo foi cometida, e ser fut commis, et être accompagacompanhadas de cópia dos textos r nées, de la copie dos textos cies
das leis aplicáveis à espécie e dos bis appliquées à l'espèce et des
referentes à prescrição da ação textos se référant à la prescriou da pena, hem como de dados ption de l'action ou de Ia peine,
ou antecedentes neceseários para ainsi que les données néreessaires
comprovação da identidade do in- pour établir l'identité de l'indidivíduo reclamado.
vidu réclamé.
§ 1.* As peças justificatives do
§ l er. Les pièces justificatipedido de extradição serão. quan- vos de Ia demande d'extradition
do possivel, acompanhadas de sua seront, autant que possible, actradução, na língua do Estado re- compagnée's de leur traduction
querido.
dans la langue de l'Etat requis.
§ 2." A apresentação do pedido
§ 2 eme. La presentation de la
de extradição por via diplomática demande d'extradition par la
constituirá prova suficiente da au- ' 'sole diplomatique constituera
tenticidade dos documentne apre- une preuve suffisante de l'ausentados em seu apoio, os qt ais thenticité dos documenta préserão, assim, havidos por le galiza- sentés à son appui, et dans co cas
-dos.
its seront tentes pour légalisés.
•
Artigo VI
ARTICLL1
Sempre que o julgarem caiu eniente, as Partes Contratantes poderão solicitar, uma à outra, por
meio dos respectivos agentes diplomaticos ou diretamente, de (overso a Governo, que se proceda
à prisão preventiva do ineulpado,r
,assim como à apreensão dos objetos relativos ao delito.
Esse pedido será atendido, tisnai
que contenha a declaração da
existência de um dos documentos
enumerados nas leit'as a e b
artigo precedente e a indicação de
que a infração cometida autoriea
a extradição, segundo este Tratado
Nesse caso, se dentro do prazo
máximo de sessenta dias, contarles
da data em que o Estado requerido •receber a solicitação da prisão
preventiva do indivíduo incul p ade, o Estado requerente não apre.sentar o pedido formal de ext-adica°, devidamente instruido, o
detido será posto em liberdade, 'e
só se admitirá nova pedido de prisão, pelo mesmo fato, com o pee
diria formal de extradição, acompanhado dos documentes reforid.es
no artigo precedente.
VeL

Toutes les fois qu'elles le jugeront nécessaire, , les Parties
Contractantes pourront se demandor l'une à l'autre, par Pintermediaire de leurs agents diplomatiques respectifs, ou direetement, de Gouvernement à Gouvernement, qu'il soit procede
l'arrestation provisoire de l'inculpe, ainsi qu'à la saisie dos
objets se rapportant au dente
Cette demande pour etre prise
en considération devra être accompagnée de l'un dos documeets
enumeres sous a) et b) de rartiele précédent, et de l'indication
que l'infraction commise autorise
l'extradition, conformánient à
cette Convention.
Dans co cas, et si duns un
délai maximum de quatre-vingt
dix jours à partir de la date à
laquelle l'Etat requis a reçu
demande d'arrestation provisuice
de l'individu inculpe, l'Etat requérant Iie présenterait pus la,
demande formelle d'extraditon,
riMnent instruice, te delenu sera
mis en liberte, et une nouvelle
demande d'arrestation, pour le
mame fait no sere admise qu'aveo
la demande formelle d'extraditon,
accompagnee dos documenta indiques à l'article Précédent.

Artigo VII

ARTIME VII

concedida a extradição, o Estado requerido comunicará imediatamente ao Estado requerente que
o extraditando se encontrará à sua
disposição.
Se dentro de sessenta dias, contados de ta? comunicaecte, o estraditando não tiver sido remetido
ao seu destino, o Estade requererido dar-lhe-à liberdade e não o
deterá novamente pela mesma
causa.

L'extradition acorde, l'Etat requis communiquera immédiatement à l'Etat requérant que Fiadivida faisant l'objet de l'extradition est à sa disposition.
Si dans les quatre-vingt dix
jours à partir de Ia date de ladite cmumunication l'extradition
n'a pas reçu un commencement
d'exécution, l'Etat requis rendre
la liberte au délinquant et mie le
détiendra plus à l'avenir nom
le mãme fait.

Artigo VIII
O Estado requerente poderá enviar ao Estado requerido com
previa aq uiescência deste, agentes devidamente autorizados quer
'para auxiliarem o reconhecimento da identidade do extraddando,
quer para o conduzirem ao território do primeiro.
Tais agentes, quando no território do Estado requeri-,, ficaião
•ubordinados às autoridades destes, mas os gastos que fizerem
correrão por conta do Governo
que as tiver enviado.

Arrima ' VIII
L'Etat req uérant pourra envoyer à l'Etat requis, d'accord
avec eelui-ci dos agents clúment,
autorisés, pour aider à l'identifieation de l'extradé ou pour le conduire au territoire du premier.
Ces a gente sur le territoire do
l'Etat requis seront subordonnés
aux autorités de celui-ci, mais
leurs dépenses eourront pour le
compte du Gouvernernent qui les
aura envoyés,

Artigo IX

ARTICLE IX

A entrega de um Indivíduo reclamado ficará adiada, sem prejuizo da efetividade da extradição,
quando grave enfermidade intercorrente impedir, que, sem perigo
de vida, seja ele transportado para
o país requerente,' ou quando ele
se achar sujeito à ação penal do
Estado requerido, por outra infração, anterior ao pedida do de
--tenção.
Artigo X

La remiso de l'individu réolamé sere, ajournée, mais l'extradition sere maintenue, quand une
grave maladie empéchera que,
sana danger uour sa vie, l'individu soit transporte au pays requérant, ou quand il sera soumis
à une action pénale de l'Etat
requis, pour une nutre infraction
antérieure à la demande d'arrestation.
Armou X

O indivicluo que, depois de entregue por um ao outro dos Estados contratantes, lograr subtrair-se à ação da justiça e se refugiar no território do Estado requerido, ou por ele passar em
trânsito, será detido; mediante
simples requisição diploniatica ou
consular, e entregne, de novo, sem
outras formalidades, ao Estado ao
qual já fora concedida a sua extradição.

L'individu Qui, après avoir été
livre par l'un ou /'nutre dos
Etats colatractants parviendra
se soustraire à l'action do la juetico et à se refug ier sur le territoiro de l'Etat requis, ou à le
traverser. sere détenu sur simpie réquisitinn diplomatique -nu
consulaire et livre de nouveau,
sana nutres formalités, à l'Etat
finquei avait été déjà aceordtçe
soa extradition.

Artigo XI

ARTICLE XI

O inculpado, mie for extraditado em virtude deste tratado, não
poderá ser julgado por nenhuma
outra infração cometida anteriormente ao pedida de extradição,
nem poderá ser re-extraditado
para terceiro país que o reclame,
salvo se nisso convier o Estado
requerido ou se o extraditado.
posto em liberdade, permanecer
voluntariamente no Estado requerido por mais de 'trinta dias, contados da data em que tiver sido
solto. Em todo caso, deverá ele
ser advertido das consequências a
que o exporia sua permaneneia ao
território do Estado onde foi

L'inculpé qui sere extradé eu
vertu de cette Convention no
pourra être jugé pour aueune
entre infraction commise anterieurement à la demande d'extradition, ni no pourra être livre à
tin troisième pays qui le rectanierait, à moias que l'Etat requis
no soit ennsentant, ou si l'extradé, mis en liberte, demeure volontairement sur le territoire
l'Etat requis pour pias de &ente
jours, à cornpter de la date à la(melte il aura été mis en liberté. En tout cas, ii devra être
averti dos c. onséquences auxquelles l'exposerait son séjour sur le
territoire , de l'Etat, oi il a éte
jugé.

Artigo NIT

ARTICLE XII

Iiile rio

..1:000S OS obje4s, valores ou documentos qtie se relacionarem com
o delito e, no momento da —prisão,
tenham sido encontrados em poder do extraditando, serão entre:gues, com este, ao Estado requerente.

Os objetos e valores que se
• centrarem em poder de terceiros e
tenham igualmeete relação com o
delito serão tarnhem apreendidos,
mas s4 serão entregues depois de
resolvidas as exceções -opostas
pelos interessados.
A entrega dos referidos objetos, valores e documentos do Lstado requerente, será efetuada
ainda que a extradição, já cencedida, não se tenha podido realizar,
por motivo de fuga ou morte do
inculpado.
Artigo XIII
Quando a extradição de um indivíduo for podida per mais de
um Estado. proceder-se-á da maneira seguinte;
a) se se tratar do mesmo fato,
será dada preferência ao pedido
do Estado em rujo território a
fração tiver sido cometida;
b) se se tratar de fatos diferentes, será dada preferência ao
pedido do Estado em cujo território tiver sido cometida a infração mais grave, a it1140 do Estado
requerido;
c) se se tratar de fatos distintos, mas que o Estado requerido

Tous les objets, valeurs ou aicuments, qui présenteront quelque rapport avec le délit, et qui
au moment de l'arrestation auront été trouvés eu possession de
l'extradé, seront livrés en méme
ternps que colui-ci, à l'Etat requérant.
Les objets et valeurs qui seront trouvés en possession de
tiers et qui présenteront quelque rapport avec le délit seront
saisis égaleneent, mais ne seront
livrés qu'après qu'auront été
résolues les exceptions opposées
par les intéréssés.
La remise desdita objeta, valoura et documenta, à l'Etat requérant, sera effectuée même si
l'extradition déjà accordée n'aureit pu être réalisée da fait de
ia fuite ou de /a mort de Pinculpé.
AwrictE XIII
Quid l'extradition d'un moividu sova réelarnée par plus d'un
Etat, Mi p rn OM o rtt. do ia menière
sui vai) te :
a)

s'il sugi 1 riu n14^,me

aeordera ia préf(!renee àl'Etat
sul' le territuire duquol
dou aura Ré eomrnise;
b) s'il s'agit do délits differents, la préféPonee sere donnée
l'Etat sor te territoire duquol
aura été e(irnmise T i nfraetion ta
plus grave, selou l'opinion de
l'Etat requis;
c) s'il s'agit de debita daterente, et que l'Etat re gula esti-
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repute de igual gravidade, a pre- mera d'égale grait, la
ferência será determinada pela reme sera déterinim'a3 par la
priorité de la demande.
prioridade do pedido.
Artigo XIV
O trânsito pelo território das
Altas Partes Contratantes de pessoa entregue por terceiro Estado
à outra parte, e que não seja da
nacionalidade do país de trânsito,
será permitido, independenteme n
-tedqualrfomidaejuciária, mediante simples solicitação, acompanhada da apresentação, em original ou em cópia autêntica, do documento pelo qual
o Estado de refúgio tiver concedido a extradição.
Essa permissão poderá, no entantó, ser recusada, desde que o
fato determinante da extradição
não a autorize, segundo este Tratado ou quando graves motivos de
ordem pública se oponham ao
trânsito.
Artigo XV
Correrão por conta do Estado
requerido as despesas decorrentes
do pedido de extradição, até o
momento da entrega do extraditando aos guardas ou agentes devidamente habilitados do Governo
requerente, no porto ou ponto da
fronteira do Estado requerido que
o Governo deste indiqt)e; e por
conta do Estado requerente as
posteriores à dita entrega, inclusive as de transito.
Artigo XVI
Negada a extradiç eto de um indivíduo, não poderá ser de novo
solicitada a entrega deste pelo
mesmo fato a ele imputado.
Quando, entretanto, o pedida de
extradição for denegado sob a alegação de vício de forma e com a
ressalva expressa de que o pedido
poderá ser renovado, serão os respectivos documentos restituidos ao
Estado requerente, com a indicação do fundamento da denegação
e a menção da ressalva feita.
Nesse caso, o Estado requerente
poderá renovar o pedido, contento
que o instrua devidamente, dentro do prazo irnprorrogavel de
nessenta dias.
Artigo XVII
Quando a pena aplicavel h infração for a de morte, o Estado
requerido só conceder a extradição sob a garantia, dada por via
diplomatica pelo Governo requerente, de que tal pena será convertida na imediatamente inferior,
Artigo
Ao indivíduo cuja extradição
Lenha sido solicitada por um dos
Estados contratantes, ao outro,
será facultado o uso de todas as
Instâncias e recursos permitidos
pela legislação do Estado requerido.
Artigo XIX
O presente Tratado será ratificado, depois de preenchidas as
Pormalidades legais de uso em
cada um dos Estados eentratantes,
e entrare em vigor um lute apõe
a troca dos instrumentos de

ARTICLE XIV

Le ti:lusa par le territoire des
flautes ', adies Contrai:tante. d'un
délinquant livré à un Etat tiers,
et qui no sera pas de la nationalité du pays de transit, srra
autorisé sans aueune fermalité
judiciaire, sur simple demande,
accompagnée do la présentation
do l'original ou de la copie authentique du document par leque' l'Etat dans le territoire duquel le délinquant s'etait refugie,
a accordé l'extradition.
Cette permission perurra cependant etre refusee quand le délit
qui est à la base de l'extradition

o

Dezembro de

fl-rk ção, a ef . ruar-se ri::: cidade de ments de ratification qui aura
Rio d- Janeiro no mais breve pra- lieu dans la ville de Rio de Janeiro dans le plus bref (Mai posvo possível.

sible.
Chacune dos Ila.utes Raleies
Cada unia das Altar; Partes Cootratantes padcrá denunciá-lo em Contrastantes pourra la dénoncer
qualquer momento. mas os seus à n'importe quel nionient. mais
efeitos só cessarão su , 3 meses de- soa effets no cesseront que sia
pois da denúncia.
mois après la dénonciation.
En foi de qual les PlénipotenEm fé do que os Plenipotenciários acima nomeados firmaram o tiaires ont siené la pres ente lionpresente Tratado em dois exem- vention, reaVgée eu deu exemplares, cada um dos quais nas plaires, teus deux eu langues
linguas portuguesa e francesa
portugaise et françaih , et is y
neles apuseram os seus respecti- ont apposé letirs scenux resvos selos.
pectifs.
Rio de Janeiro, em 28 de Setembro de 1937,
Mario de Pimentel Brando...
. lonas Aukstuolis.

DECRETO-LEI N: 953
a 15 DE DEzEmuno DE 1038
n'est pas de ceux nour lasqueis
l'extradition est accordee, aux
Autoriza
a
alidniaçao
de
um
inzcroel
de propriedade da União
termos de la presente ConvenO Presidente da República, usando das atribuiçõee que lhe contion, ou quand de graves raisons
d'ordre public s'opposent au fere o art. 180 da Constituição Federal, decreta:
Art.. 1e Fica autorizada a alienação. ao Governo do Estado da
transit.
Baia, do prédio, em reconstrução, onde funcionou a Delegacia FisARTICLE XV
cal do Tesouro Nacional no mesmo Estado, situado à rua Chile, na
Seront au comute de l'Etat re- cidade do Salvador.
quis /es dépenses qu'entralnera
Art. 2e O imovel será vendido pelo seu preço atual, avaliado
la demande d'extradition jusqu'au em 970:0008000, obrigando-se o Governo do Estado a indenizar à
rnoment de la remis° de l'extra- União a importância já paga aos contratantes das obras de reconsdá aux gardes ou agentes clúment trução e responsabilizando-se, ainda, pelos compromissos restantes
habilites du Gouvernement re- do contrato.
querant, dans le port ou au posArt. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
te de frontiére de l'Etat requis
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1938, 117. da Independência
que le Gouvernement de celui-ci
indiquera, et seront au compte e 50" da República.
Gerutto VARGAS.
de l'Etat requerant les dépenses
postérieures à jadite remise,
A. de Souza Costa.
eta.nt inclusos cel/es relativos an
transit.
DECRETO-LEI N. 954 — DE 15 DE pungem ne 1938
ARTICLE XVI
ábre, pelo Ministério das Relações Exteriores, o crédito especial dd
Lorsque l'extradition d'un in87:090800, para pagamento dos vencimentos de 20 Cônsules de
dividu aura été refusée, elle no
3' classe.
pourra étre à nouveau solicitée
O Presidente da República, tendo em vista a autorização contida
pour le mem° délit.
Mais quand ia demande d'ex- no art. 3° do Decreto-Lei n. 764, de 4 de outubro último e usando da
tradition sere rejetée pour vice faculdade que lhe confere o art. 180 da Constituição vigente, decreta:
Artigo único. Fica aberto, pelo Ministério das Relações Extede forme, et avec la reserve expresse que cette demande pourra riores, o crédito especial de oitenta e sete contos, noventa e seis mil
etre renouvelée les documents e oitocentos reis (87;0963800), para atender a despesas de "Pessoal",
joints à la demande seront ren- com o pagamento dos vencimentos de vinte (20) Cônsules de Terdus à l'Etat requerant avec rin- ceira classe, classe 1, da carreira de "Consul", do quadro único do
dication du rnotif du refus et la referido Ministério, relativos ao penedo de 4 de outubro a 31 de demention de la reserve falte. Dans zembro do corrente ano.
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1938, 117' da Irelependência
co cas l'Etat requérant pourra
renouveler sa demande apres eu e 50' da República.
G erurao VARGAS
avoir corrigé lo vice de forme.
Oswaldo Aranha.
A. de Souza Costa.
ARTICLE XVII
DECRETO-LEI N. 955 — os 15 na DEZEMBRO DE 193R
Quand la peine applicable ã Torna obrigatórios a aquisição e consumo do trigo em grão, de prol'infraction sera Ia peine de
dução nacional, pelas empresas moageiras do país e fid outrae
mort, "'Etat requis n'accordera
providências.
l'extradition que centre la garantie, qui lui sere donnée par
O Presidente da República:
l'Etat requérant et par voie diConsiderando a necessidade de medidas que venham assegurar,
plomatique. que cette peinn sera em periodo
instalação, a possiblidade de fixação da pro.hição
convertie eu celle irninediate- económica dodetrigo
nacional e seu consumo;
ment inferieure.
Considerando a vantagem de uma distribuição proporciona/
desse produto a todos os moinhos do pais, afim de que a cada um
Asem= XVII]
caiba a quota correspondente à sua etuncidade moageira real. tendo
L'individu dont rextradition em vista a média de produção quinquenal;
sera solicitee par um dos Etats
Considerando. iguelmente. a necessidade do levantamento estacontractants aura à sa disposi- tistico anual da produção, para que a distribuição dessa- ~las seja
tion les instances et recours feita de maneira equitativa;
prévus par la legislateon de l'Etat
Considerando que ao Governo Federal compete aromem , todas
requis.
as iniciativas ove venham henefhear a balança econômice ee país, e,
sendo o trigo, sob todos os aspectos, um produto de indiscutível imMineres XIX
portância, impõe-se a garantia do seu aproveitamento, tendo-se em
La presente Convention sere consideração o seu custo de produção, a fixação dos respectivos preratillee après Paccomplissement ços, e outras providências adequadas;
Considerando, ainda, a insuficiènela da produção de trigo naciodos forrnalites légales en usage
par chacun . les Etats Contrate- nal para abastecimento e, portanto, a necessidade da R d i•riin rio si).
tants, et entrera en vigneur un cedãneos, da mesma forma que para os trigos estran geiro; e fl.
moia après l'écleange de s instru- nalmente.
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MUITO OFICIAL (Secção IV

Usando d .1 faculdade que lhe confere o art. 180 da Constituição,
Decreta:
Art. I.° Ficam todas as empresas moageiras existentes,' ou ono
venham a existir, no pais obrigadas a adquirir e consumir o trigo
em grão, do produção nacional.
Art. 2.° As empresas a que alude o arti go anterior são obrugadas a adicionar ao trigo nacional o sucedâneo adotado pelo Serviço
CP., Fiscalização do Comércio de Farinhas, subordinado ao Ministério
do Trabalho, Indústria e Comércio. na mesma base estabelecida para
os _trigos de procedência estrangeira.
Art. 3° Para o efeito_de distribuição de quotas, será anualmente feito, em ocasião oportuna, pelo Serviço de Fomento da Produção Vegetal, do Ministério da Agricultura, o levantamento estatático da toda a produção triticola brasileira.
Parágrafo único. As quotas a que se refere este artigo serão
proporcionais à capacidade de produção real de cada moinho, tendo' se em vista a média da produção quinquenal do moinho, e proporcionais, lambem, ao total do trigo preduzido anualmente no pais.
Art. 4.* Fica fixado .em $600, pelo prazo de três anos, o preço
Mínimo de aquisição, por quilo, do trigo nacional, em grão, ensacado,
variando, nos anos seguintes, a critério do Governo, tendo-se em vista
a oscilação dos preços do produto e o custo da produção do trigo
nacional.
Parágrafo único. O preço a que se refere este artigo deverá
ser pago pelos moageiros, obrigatoriamente, no ponto de embarque
no produto.
Art. 5" Az transgressões de dispositivos do presente decretolei serão punidas com multa de 10:000$000 (dez contos de réis) a
50:000$000 (cincoenta contos de réis).
§ I.° Na reincidência, impor-se-á ao transgressor a pena de
cancelamento do seu registo de comércio e das licenças que lhe houverem sido concedidas; e, tratando-se de sociedade anônima, ser.
lhe-á camada a autorização para funcionar.
§ 2" Compete ao Serviço de Fiscalização do Comércio de Fe..
rinhas impor a pena de multa, sendo facultado o recurso para o
Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, dentro do prazo de dei
dias, contados da publicação do respectivo ato.
Art. 6` Fica o Serviço de Fiscalização do Comércio de Farinhas autorizado a fazer o controle e a limitação de entrada, em território nacional, da farinin de trigo e do trigo em grão, mediante
a aprovação do Ministro do Trabalho,. Indústria e Comércio.
Art. 7.° Desde que surjam fatores contrariando as previsões
feitas, o Governo adotará, por sugestão do Serviço de Fiscalização
do Comércio do Farinhas, a quem compete velar pela observAncia
do presente decreto-lei, as medidas que se tornarem necessárias.
Art. 8` O presente decreto-lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1938, 117° da Independência
e 50° da República. •
GIMG.10 VARGAS.

Waldemar
.Fernando Costa.

Dezembro de 4038 251561

Considerando a iinpossibilidado de elaborar apressadamente o regulamento desse Instituto, em face dos resultados do censo do pessoal
da Prefeitura, os quais revelaram grande disparidade de condições
de remuneração e funções;
Considerando, finalmente, que a correção dessa disparidade embora já iniciada, com os estudos da reorganização administrativa e da
reajustamento do fencionalismo, exigiria uma demora prejudicial aos
interesses das atuais ccutribuin i .es do Montepio dos Empregados Municipais; e,
Usando da faculdade que lho confere o artigo 180 da Constituição Federal, de 10 de novembro de 1937, e o cri igo 31 do DecretoLei n. 96, de 22 de dezembro de 1937, decreta:
Art. 1.° A Comissão de que trata o artigo G° do Decreto-Lei
n. 608, de 10 de agosto do 1938, presidida pelo Secretário Geral de
Finanças, será composta, além deste, por quatro (4) membros. os
quais exercerão simultaneamente e em comissão, as funçõas de Presidente, Secretário, ('.ontador e Tesoureiro do Instituto de Previdência
do Distrito Federai.
Art. 2.° Ficam' fixados, de acordo com a tabela seguinte, os vencimentos anuais de pessoal dirigente do Instituto de Previdência cio
Distrito Federal:
Presidente
60;00080
Secretário
42 :00080
Tesoureiro
42:00080
1
Contador
42:00080
Art. 3` Os trabalhos a que se refere o artigo 60 do citado Deereto-Lei n. 608, serão feitos de acordo com os planos do reorganização administrativa da Prefeitura.
Ar. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
- Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1938, 117° da Independência
e 50* da República.
Gffretro vArioAs.
Francisco Campos.
•

DECRETO-LEI N. 958 -

DE

15

DE DEZEMBRO on

1938

• Altera a disposição do artigo 44, do Decreto-Lei n. 251, de 1
•
de fevereiro de 1938
Presidente
'da
República:
O
Considerando que as guias expedidas pelas Delegacias Fiscais,
para o transporte de carvão e lenha no Distrito Federal, com o fina
de se colher a prova da procedência desses artigos, contribuo de
modo prático e eficaz para a defesa das matas do mesmo Distrito;
Considerando ser perfeitamente razoavel a exigência de unta
taxa para expedição de tais guias, por se tratar apenas de remunerar um serviço prestado, não infringindo essa contribuição o dis.ó
posto no artigo 25 da Constituição Federal, pois incide com per'feita igualdade, assim nos artigos de produção do Distrito Federal,
esmo nos de procedência de outros Estados;
Considerando, que a revogação do Decreto Manicipal n. 4.612,
de 2 de janeiro .de 1934, decretada pelo artigo 44, do Decreto-Lei
a. 251, de 4 de fevereiro de 1938, não envolve a do artigo 97, daquele diploma, artigo que diz respeito, não ao imposto de licença
para a localização do estabelecimentos no Distrito Federal, mas a
uma simples taxi de objeto diverso e distinto; e,
Usando da faculdade que lhe confere o artigo 180 da Constituição Federal, de 10 de novembro de 1937, e o artigo 31 do
Decreto-Lei n. 96, de 22 de dezembro de 1937, decreta:
Art. Lo Na revogação do Decreto Municipal n. 4.612, de 2
de janeiro de 1934, declarada pelo artigo 44, do Decreto-Lei n. 251,
de 4 de fevereiro de 1938, não se compreende a do artigo 97, da,
quele decreto, o qual permanece inteiro em vigor.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1938, 1170 da Independência
e 500 da República

Dimanno-umr N. 956 -- DE 15 DE DEZEMBRO DE 1938
Fixa os vencimentos anuais do pessoal dirigente da Caixa Reguladora
de Empréstinzos, da Prefeitura do Distrito Federal
O Presidente da República, usando da. faculdade que lhe confere
o artigo 180 da Constituição Federal, de 10 de novembro de 1937, e
de acordo com o artigo 31, do Decreto-Lei número 96, de 22 de
dezembro de 1937, decreta:
Art. 1.° Ficam fixados, de acordo com a tabela seguinte, os vencimentos anuais do pessoal dirigente da Caixa Reguladora de Empréstimos, da Prefeitura do Distrito Federal:
54:0000
Diretor
GETULIO VARGAS. 42:000$0
Tesoureiro
Francisco
Campo,
42:000$0
Contador
Art. 2.° O Prefeito, mediante proposta do Secretário Geral de
DECRETO N. 3.454 - DE 15 DE DEZEMBRO DE 1938
Finanças, baixará instruções para o funcionamento inicial da Caixa
Reguladora de Empréstimos, as quais vigorarão até a incorporna0 Pin pública 43 aplicação a Sarawak e Bornéo do Norte, da Convenção
para a proteção das obras literárias e artísticas, revista em Roma,
dessa Caixa ao Instituto de Previdência do Distrito Federal.
a 2 de junho de 1938, e do Protocolo de assinatura, relativo
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
mesmo Convenção.
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1938, 117° da Independência
e 50° da República.
O Presidente da República faz pública a aplicação por parte de
G rruLto VARGAS.
Sua Majestade o Rei da Grã-Bretanha, da Irlanda e dos Domínios
Francisco Campos,
britânicos de além-mar, Imperador das índias, a Sarawak e B01.11éG
dQ Norte, da Convenção para a proteção das obras literárias e adisDECRETO-LEI N. 957 - DE 15 DE DEZEMBRO DE 1938
Mas, revista em Roma a 2 de junho de 1928, assim como do Protocolo de assinatura, relativo à mesma, conforme comunicação feita
PreIlispõe sobre o provimento dos cargos de direção do Instituto de
ao Mini-;k. in das Relações Exteriores pela Legação da Suiça no Rio da
vidência do Distrito Federal e dá outras providências
Janeiro, pnr nota de 24 de novembro último, cuja cópia acompanha
O Presidente da 'República:
o presente decreto.
Considerando o disposto no artigo 6° do Decreto-Lei n. 608, de
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1938, 117° da Iiidependéneiii
10 de agosto de 1938;
da República
50°
e
Considerando a urgente necessidade de dar inicio às operações
GETULIO VARGAS.'
do Instituto de Previdência do Distrito Federal, dada a situa* anã032V0/40 Ara,:
mala em que se encontra o Montepio dos. Empregados MunacipalS;
•

TRADUÇÃO OFICIAL
A Legação da Suiça tem a honra de levar ao conhecimento do
Mini.sterio das Relações Exteriores que, por carta de 20 de outubro
de 1938, anexa por cópia a Legação de Sua Majestade Britânica em
Berna comunicou ao Governo da Confederação Bolça a aplicação da
Convenção de Berna para a proteção das obras literárias e artísticas,
revista em Roma a 2 de junho de 1928, a Sarawak e Bornéo Septentrional Britânico, entrando em vigor a partir de 1 de janeiro de 1939.
A Presente notificação é feita de acordo Mai as disposições do
artigo 26 da citada convenção.
A Legação da Suiça, rogando ao Ministério das Relações Exteriores tomar conhecimento do que precede, aproveita a oportunidade para renovar os protestos de estima e alta consideração.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 1938.
Ao Ministério das Relações Exteriores — Rio de Janeiro
TRADUÇÃO OFICIAL
Legação Britânica — Berna — 20 de 9ulubro de 1938.
Senhor Conseiheiro Federal:
Tenho a honra, segundo instruções recebidas do principal Secretário de Estado das Relações Exteriores, de informar a Vossa Excelência que, de acorda com o artigo 26 da Convenção Internacional
para a proteção da; Obras Literárias e Artísticas, assinada em Roma
a 2 de junho de 1928, o Governo de Sua Majestade Do Reino Unido
deseja notificar ao Governo Federal Sujo que a Convenção será
aplicada a Sarawak e ao Estado de Norte Bornéo, vigorando de 1 de
janeiro de 1939.
Tenho a honra de solicitar a Vossa Excelência acusar o recebimento desta notif:cação e que o Governo Federal Suiço tenha a
bondade de comunicá-lo a todos os países da União Internacional
para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas.
Aproveit) a oportunidade para renovar, Senhor Conselheiro Federal, os protestos da minha alta consideração. — (a) Richard
Sua Excelência o Senhor Giuseppe Moita, Conselheiro Federal.
DECRETO N. 3.455 —

Dezembro do 1938

MAMO OFT -CIAt . (Secção I)
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15 Da DEZEMBRO DE 1938

kembro de 1930. por ocasião da Conferência Interamericana de Consolidação da Paz, conforme comunicação feita à Embaixada do Brasil em Washington, pela União Panamericana, por nota de 9 de novembro último, cuja cópia acompanha o presente decreto.
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1938, lir da Indepe-tdAncia
e 50 da República.
GErta.to VsnoAs,
08,1E04, A rc
Cópia.

9 de noveinh:o

1n3.

Prezado Senhor Embaixador:
l'enho a honra de inforroar a Vossa Excelência que, com data de
29 de outubro último, Sua Excelência o Senhor Julián II. Cáceres,
Encarregado de Negócios da República de Honduras nos Estados Unidos da América, depositou na União Panamericana os instrumentos •
de ratificação por parte do Governo de Honduras da Convenção sobre
Intercâmbio de Publicações e da Convenção sobre Facilidades para
as Fitas de Educação e Propaganda, assinadas na Conferência Interamericana de Consolidação da Paz.
Os instrumentos de ratificação acima mencionados, têm a data
de 29 e 30 de setembro do 1938, respectivamente.
Em cumprimento do disposto nos artigos respectivos das ditas convenções, tenho a honra de transmitir a Vossa Excelência esta informação rogando-lhe se sirva levá-la ao conhecimento do seu Governo.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
protestos de minha mais elevada estima e distinta consideração.
L. S.

ROWE, Diretor

Geral.

Sua Excelência o Embaixador do Brasil Senhor Doutor Mário de
Pimentel Brandão — Embaixada do Brasil — Washington, D.C.

Ministério das Relações Exteriores

Por decreto de 13 do corrente:
Paz público o depósito do instrumento de ratificação, por parte da
Foi nomeado Carlos de Lima Cavalcanti, para exercer, em comiaIlanduras, aa Convenção ~1'3 facilidades aos filmes educativos os
de propagando. firmada em Buenos Aires, a 23 de dezembro de tão, o cargo de embaixador em Bogotá, Padrão N, do quadro único, do
1S-S6. por ocasião da Conferência interamericana de Ceneolidaedo Ministério das Relações Exteriores, de acérdo com o artigo 14, do
da Paz.
decreto-lei n. 791, de 14 de outubro de 1938.
O Presidente da República faz público o depósito do instrumento
de ratil icação, por parte do Governo de Honduras, da Convenção sobre
da Guerra
facilidades aos filmes educativos ou de propaganda, firmada em Buenos
Aires a 23 de dezembro de 1936, por ocasião da Conferência Interamericana de Consolidação da Paz, — conforme comunicação feita h FmO Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, resOlveu
baixada do Brasil em Washington, pela União Panamerioana, por nota por decretos de 14 de dezembro de 1938:
de 9 de novembro último, cuja cópia acompanha o presente decreto.
de aeérclo com o disposto no art. 1*, 9n-fine", DisposiRio de Janeiro, 15 de dezembro de 1938, 11'7 da Independênefa ollesExpedir,
Transitórisa, da lei n. 284, de 28 de outubro de 1938, decree 50° da República
tesa:
errt4o 'famas.
Aprigio Tomas de Araújo e Joéo Gonçalves de Oliveira, que eieroem, interinamente, o cargo de marinheiros da ,classe "D", do qua°sulcado Aranha.
dro I, do Ministério da Guerra;
Francisco Paula Martins, que exerce, interinamente, o cargo de
9 de novembro de 1938.
operário de material bélico, e a Bruno Saldanha Pereira e João NorPrezado Senhor Embaixador tf
borla Dutra da Silva, que exercem, interinamente, o cargo de escrituTenha a honra de informar a Vossa Excelência que com data de rários, tudo da classe "E", do quadro III, do Ministério da Guerra;
Rima de Almeida, que exerce, Intensamente, o cargo de serven29 de autubro último, Sua Excelência o Senhor Julian R. Cáoeres, Encarregado de Negócios da República de Honduras nos Estados Unidoe te; e a José Lopes, José Maurício Ma gna e Josefino Franzen, que exerda América, depositou na União Panamerioana os Instrumentos de cem, interinamente, o cargo de operários de material bélico, tudo da
ratificação por parte do Governo de Honduras da Convenção sobre classe "C", do quadro III, do Ministério da Guerra;
Valdemiro Morais da Rosa, João Dias Magalhães, Dello Osotio
Intercâmbio de Publicações e da Convenção sobre Facilidades para as
Fita,. de Educação e Propaganda, assinadas na Conferência Interame- Deita Nina, Francisco Fernandes de Sousa, Otaviano dos Santos, Carlos Leite Maciel e Elias Pedroeo Domingues, que exercem, interina?Joana de Consolidação da Paz.
Os instrumentos de ratificação aoima mencionados, têm a data de mente, o cargo de serventes da classe "B", quadro III, do Ministério
da Gurra;
29 e 30 de setembro de 1938, respectivamente.
Ernesto de Almeida, que exerce, interinamente, o cargo de serEm cumprimento do disposto nos artigos respectivos das ditas
convenções, tenho a honra de transmitir a Vossa Excelência esta in- vente; Otorino Amaro Rodrigues, José de Azevedo Lima, José Tomé,
formação rogando-lhe se sirva levá-la ao conhecimento do seu 00.4 Pedro Castro Fontana, Teodoro Ealickeski, Manuel Nunes da Silva,
Jorge Pereira e Reitor Ornar Castilho, que exercem, interinamente, o
NIDTDO .
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência osi corgo de operitrios de material bélico, tudo da alasse "A", quadro III.
protestos de minha mais elevada estima e distinta consideração.
do Ministério da Guerra.
L. S. Roam. Diretor Geral.
Sua Excelência o Embaixador do Brasil, Senhor Doutor Mário
de Pimentel Brandão, Embaixada do Brasil.
Washington, D. C.
Decreto di dia 10 de dezembro de 1938
DECRETO N. 3.468 — Da 15 nz torzersnao hz 1938
O Presidnte da Repúbl;ca resolve:.
?az ~tico o depósito do instrumento de ratificação, por parte ese
Exonerar:
Bondaras, da Convenção sobre intercámbio de publicações, firmada em Buenos Aires, a 23 de dezembro de 1936, por ocasião da
Oscar Albarelli Rangel, do corgo de escriturário da Classe "DN
Conferência Interamericana de Consolidação da Paz.
do quadro XMX, do Ministério da Visei° e Obras Públicas. P. nn..
O Presidente da República faz público o depósito do instrumento mero 26.249-38.
de ratificação, por parte do Governo de TI- onduras, Cnnvenção sobre
.(") fl^produz-se por tei saldo com incorreção
intercãrnbio de publicações, firmada em Buenos Aires, a 23 de do-

Ministério

Ministério da Viação e Obras Públicas
(')
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o que não se dá, por isso que as leis e regulamentos administrativos
são compendiados em um cahier de charges para devido conhecimento
e submissão do titular do emprçgo. Consentimento por parte desde
titular não é admissivel, porquanto a 'nomeação é ato unilateral do
poder público e a sua aceitação não quer dizer troca do consentimento
contratual, mas, sim, "ato de adesão por parte do nomeado". Précis
tle Drotit Administratif, 10" ed., págs. 573 e 574) .
Adotada a tese legal, força é convir que uma consolidação das leis
sobre o assunto, ou a reunião de todas elas em uma única, constitue
Proleto de Estatuto dos Funcionários Públicos
princípio básico e fundamental. O Estatuto será, assim, uma ConstiCivis da União
tuição do funcionalismo, um bill of rights, que, em virtude cio postulado que faz corresponder a cada direito uma obrigação, cataloga,
tombem, os d.everes'do funcionário em frente à administração pública.
Departamento Administrativo do Servipo retotico —
E' bem velha entre nós a idéia do Estatuto do funcionário. Foi
de dezembro de 1938.
assunto que, mesmo em épocas em que se relegava a boa administração pública para segundo plano, deixando de reconhecer-lhe o papel
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
relevante que hoje i se lhe outorga, polarizou a atenção dos nossos leO regime jurídico dos funcionários evoluiu naturalmente corri a gisladores, sem, contudo,
lograr consubstanciar-se em lei.
estrutura jurídica e a noção do serviço público.
Em
1907,
foi
apresentado
à Câmara dos Deputados, polo Sr. JusA tese contratual, tão do agrado dos velhos escritores, já não tiniano de Serpa, um projeto que
recebeu o n. 320 "estabelecendo dimais se justifica nem perante a doutrina, nem diante das necessidades reitos
atribuições dos funcionários públicos, bem como as condições
do regime de trabalho que exigem maior flexibilidade nas normas do suaeestabilidade"
e que embora colimasse es p ecialmente abolir a
que regulam a vida do funcionário.
A negação da tese contratual, porem, não importa em negar-se vitaliciedade dos cargos públicos, com exceção dos da magistratura,
aos funcionários e demais servidores do Estado, direitos e prerroga- desdobrava-se em normas reguladoras de admissão aos quadros fetivas, mas apenas a sulastituição de um regime injustó e profunda- derais, demissões, licenças e gratificações, chegando, mesmo, a prever
uma organização Ciniforine dos quadros que foi, por certo, a primeira
mente nocivo ao serviço público por outro que assegure melhor a tentai!
k a, a p recurqora primeva do Reajustamento.
articulação da máquina administrativa.
Em 1910, nova tentativa, em termos mais ou menos semelhantes,
O Estado, que é a oxpressâo jurídica da coletividade, a fonte de
todo o direito, é quem impõe a norma legal, regula o funcionamento foi levada a efeito;por Alcindo Guanabara. Em 1911, no projeto que
dos serviços públicos, de acordo com as necessidades; a ele, portanto, tomou o n. 77, o Sr. Graccho Cardoso, buscou "definir o que fosse
interessa assegurar aos funcionários um padrão de vida equitativo funciooário, estabelecer o modo de sua nomeação, promoção, etc, e
e oferecer garantias correspondentes à natureza e à qualidade dos dar outras providências".
Em 1913, o Deputado Moni: Sodre, apresentou o projeto n. 153,
•
serviços que prestam.
Contra o interesse coletivo é que se não podem atribuir direitos onde pela primeira vez aparece .o termo "Estatuto", o qual foi precedido de longa expdsição de motivos, onde se esclarecia a importância
nem prerrogativas.
O direito individual é respeitavel quando não colide com o direito e a utilidade do projeto, ao mesmo tempo que se definia a natureza
do Estado, porque neste se concentram os direitos e os interesses da das relações enlre o funcionário e o Estado. Propunha-se a regulacomunidade.
mentação da investidura, promoções, etc., bem como a criação de
O Estado, por conseguinte, quando outorga aos seus servidores "Conselhos de Administração", subordinados a um "Conselho Superior
um estatuto jurídico, tem primordialMente em vista organizar e dar de Disciplina", em moldes bastante parecidos com a atual organização
eficiência ao seu aparelho administrativo, e, em segundo lugar, deter- italiana, onde aparecem tombem os "Consigli dell'Amministrazione"
minar quais os direitos atribuídos .aos seus servidores, de acordo com é..o "Consiglio dei Ministri" (Ft. D. 30-12,1923, n. 2.960) .
o interesse do serviço.
No ano seguinte, 1914, o Sr. Camilo de Holanda, submeteu ao
A tese contratual leva ao absurdo da imutabilidade do regime jurí- estudo da Câmara o projeto n. 312, o qual visava "estabelecer as
dico individual, a todo o momento invocado contra o Estado e contra os condições gerais do funcionalismo público civil e militar em -todas as
demais funcionários nomeados sob o regime duma lei nova. E' a repartições de serviços federais", preconizando, igualmente, profunda
eubversão da justiça, a implantação da desigualdade e a predominân- reforma de repartições e. serviços.
Em 1916, o Presidente Wences'áu Braz, pelo decreto número
cia do direito individual contra o direito do.Estado, o que vale dizer,
12.296, de 6 de dezembro, ad referendum do Congresso, consolidou,
contra o interesse coletivo.
O serviço público pode tornar-se uma profissão e de profissionais com pequenas alterações, toda a legislação existente sobre o fun'capazes, com uma organização e ,uma estrutura jurídica definidas. cionalismo, não logrando, porem, tal decreto, a aprovação do legisA elaboração deste Estatuto teve esse objetivo. E', ainda mais, lativo.
uma prova de que o Estado quer definir os direitos dos seus serviContinuando eim aberto a solução do assunto, resolveu, em 1921,
dores, que constituem uma parte essencial, um elemento vital do ,o Presidente
Eradácio Pessoa, nomear uma comissão especialmente
próprio Estado.
incumbida de rever o decreto n. 12.2" de 6 de dezembro de 1916,
Dentro dessa orientação, procura-se atualmente integrar o fun- desenvolvendo e qmpliando os princípios nele. consubstanciados.
cionário no Estado, identificá-lo com os seus serviços :e com a sua Essa comissão, pi!esidida a princípio pelo Senador João Lira, e,
finalidade, pondo termo a uma rivalidade que traz a anarquia, a posteriormente, pelo Dr. Manoel Cicero, apresentou ao Governo o
desordem e a subversão hierárquica.
seu projeto, que não obteve maior êxito que os anteriores, malgrado
O direito do funcionário contra o Estado aparece, assim, como o exemplo, então recente, do Rio Grande do Sul, que, desde julho
uma contradição, mito criado pelo liberalismo romântico o indivi- de 1919, possuie legislação completa sobre a matéria, sob a forma de
dualista, alheio à realidade contemporânea. O funcionário precisa um "Regulamento Geral dos Funcionários Públicos" promulgado pelo apresentar-se perante a Nação como o exemplo de trabalho e dedica- Decreto Estadual n. 2.432, de 14 do aludido mês, exemplo que
ção à causa pública.
seria, posteriormente, seguido pelo Estado de Sergipe, em sua lei
Nada justifica, portanto, a tese contratual; o regime do funcio- n. 851; de 31 de outubro de 1923; sendo que a legislação gaúcha mais
nário tem de ser de carater legal e regulamentar. Não se destina a completa se tornou com o advento do decreto n. 4.081, de 28 de
determinados funcionários, mas a determinada , atividade pública e, julho de 1928.
Em 1923; o Ministro da Fazenda, Homero Batista, nomeou uma
por isso mesmo, deve se revestir de carater impessoal .e geral, que não
conhece privilégios nem situações particulares. E' a tese dos maiores comissão composta de pessoas experimentadas em administração
pública, os Drs. • Alberto Biolchini e Oscar Bormann, para consolidar
¡autores contemporâneos.
Como salienta D'Alessio, a admissão à função pública é um ato de e melhorar a legislação esparsa existente.
Império. A relação de emprego constitue um instituto jurídico preciA 15 do agosto de 1929, de novo, o Legislativo foi chamado a
samente definido no Direito Administrativo, com característicos pró- estudar a questão¡ por iniciativa do Deputado pela Baía, Sr. Sá Filho,
prios e disciplina autónoma, na sua essência, no seu conteúdo, no seu que demonstrou a inadiavel necessidade de se cogitar do Estatuto,
desenvolvimento (htituzione di Diritto Amministrativo, vol. II, pá- principalmente pOrque treze anos passavam da expedição do decreto
gina 222).
n. 12.296, que até então não lograra aprovação do Congresso. NoHauriou atacando de frente a tese contratual, observa que o erro meada uma comissão, da qual fizeram parte, alem do proponente, os
'dos adeptos de semelhante teoria promana do fato de procurarem asse- deputados Graceho Cardoso, Mauricio do Medeiros, Henrique Etodsworth
imelliar o funcionário do Estado aos empregados de empresas privadas, e Daniel de Carvalho, desincumbiu-se esta de sua missão, apresenos quais se acham vinculados aos empregadores pelo contrato de lo- , tando o projeto n. 425, do 1929, que, embora cuidadosa e pacientemente elaborado, com o intuito poecípuo do atender hs exigènciae
'cação de serviços, ou melhor, pelo contrato de trabalho. Tal sentir leva
O, considerar os funcionários como propostos da administração, a esta superiores da Administração Pública e às justas e legítimas espie
ligados pelos laços puramente jurídicos de um contrato; concepção rações da classe, não obteve maior atenção do Legislativo, cuja/
falsa, visto que os funcionários são orgãos incorporados à adrninis- desprezo pelo assunto co explica facilmente pelo fato de não
*ração, por laços, ao mesmo tempo, de ordem moral e de ordem jurídica quererem os deputados privar-se de um dos seus principais "meio*
[Essa tese contratual, para caracterizar a situação dos funcionários, de. existencia política", abrindo mão da faculdade de "livre escolhe"
o provimento dos cargos, com os quais premiavam a dedicação
prossegue Hauriou, é tão falsa quanto a tese do contrato social de para
de sua clientela eleitoral, em detrimento do Serviço Civil. Esse o
Rousseau ante a situação do indivíduo no Estado: o funcionário é motivo por
que, em 1911, o projeto Graccho Cardoso nem siquer
¡membro da instituição administrativa, como o indivíduo é membro da
foi objeto de parecer por parte da comissão encarregada de estudájastituição do Estado. Contrato haveria se existisse o elemento for- lo.
Essa a razão, ainda, que determinou o fracasso do todas as
!mal, se as condições do trabalho pudessem ficar aQ acordo das partes, tentativas
posteriores, às quais opunha o Le gislativo a lama
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obstrução e da inércia, combatemlo-as, surdamente, à socapa e às
escondidas, como quem combate um inimigo perigoso e cruel. Eram,
realmente, tais tentativas de moralização da administração pública,
caso frutificassem, um golpe de morte no programa, então vigente,
de se alimentar a mole imensa de cabos eleitorais e de chefes políticos à custa dos cofres públicas, com cargos polpudos e promoções
imerecidas.
Em 1931, o chefe do Governo Provisório nomeou a sub-comissão
legislativa, do que fizeram parte os Drs. Miranda Valverde, Figueira
de Melo e Queiroz Lima, cujo projeto foi, mais tarde, após a abertura
do Congresso, encaminhado à Câmara dos Deputados.
Em 1932, reunindo-se na Capital da República o Congresso dos
Funcionários, o Estatuto constituiu ponto capital das reivindicações
da classe, mas, tambem, nenhum efeito surtiu a campanha então realizada, devido em parte aos graves motivos de ordem pública que
absorviam o Governo, preocupado, que estava, na defesa e manutenção
da integridade da Pátria.
Em 1934, a Constituição Federal de 16 de Julho, seguindo o precedente da maioria das Constituições modernas, criou um titulo
especial sobre funcionários públicos, cometendo ao legislativo ordinário
a expedição do respectivo estatuto, mas fixando, desde logo, as
garantias essenciais da função pública, não mais sujeita aos caprichos
da legislação comum, pelo menos em sua estrutura fundamental.
Em 1936, a lei do Reajustamento, o maior esforço disciplinar de
que ha notícia na história administrativa do País, criou o Conselho
Federal do Serviço Público Civil. No relatório da Presidência do
entinto Conselho, ha as seguintes referências ao Estatuto:
"Não podia estar ausente, o Estatuto, do programa de
atividade deste Conselho, nem este dele se descuidou, dirigindo imediatamente sua atenção, desde o início de sua
atuação, para tão importante assunto; existindo, porem, na
Câmara dos Deputados, uma comissão especial incumbida de
elaborar o Estatuto dos Funcionários previsto no art. 170 da
Constituição, então vigente, não cabia ao Cl. F. S. P. C. a
iniciativa de apresentar projeto regulando a questão e sim
à referida comissão. Durante os trabalhos dessa comissão,
não deixou o Conselho de interessar-se vivamente pela
questão, acompanhando atentamente o progresso dos mesmos
trabalhos. Finalmente, a 22 de julho de 1937, 'encaminhou
a Comissão um projeto, que recebeu o n. 490, à apreciação
do plenário.
Atendendo ao requerimento do Deputado Barreto Pinto,
a Mesa da Câmara doa Deputados enviou o texto do aludido
projeto a este Conselho, de quem solicitava "informações a
respeito das decisões e dos provimentos que já tenham proJatado sobre a matéria e outras sugestões que devem servir
de subsídio para o aperfeiçoamento do referido projeto".
Já por essa época havia o Conselho elaborado volumosas
observações sobre o assunto: tanto mais rapidamente poude.
portanto, iniciar-se a revisão do projeto, trabalho esse que
prosseguiu ativamente, ocupando numerosas cessões do Conselho. Os senhores Conselheiros, a quem haviam sido distribuidas para estudo as diversas partes do projeto, chegaram
individualmente à conclusão que se apresentavam necessárias
modificações de importância con.sideravel, no sentido de
atender mais estritamente aos princípios basilares da lei do
Reajustamento.
Uma vez concluídos os trabalhos dos diversos Relatores,
fazia-se mister uma tarefa de unificação e coligação dos seus
respectivos trabalhos num corpo único. Ao iniciar-se, porem,
esses serviços, ponderou o Conselho que, tão, profundas eram
as modificações introduzidas no projeto original, tão numerosos os pontoe que agora exigiam delicada ajuetagem entre
o texto primitivo e o de mais recente lavra, que, acrescentando-se tal fato à dificuldade de fundir num todo homogêneo os trabalhos levados independentemente a cabo pelos
vários senhores Conselheiros, mais praticavel e mais aconselhavel seria proceder a nova e integral redação do projeto,
serviço esse que foi Imediatamente iniciado."
Elaborado o projeto do C. F. S. P. C., ia ser o mesmo remetido
Sio Congresso, quando adveio a Constituição de 10 de Novembro, que
conservou em seu texto, com poucas modificações, o dispositivo do
Estatuto político anterior. A conservação da letra não impediu,
contudo, que se efetuasse no sentido do texto uma transformação
radical, medular, profunda, completa. O novo sistema de governo
adotado, a democracia autoritária, banindo os símbolos, as fórmulas
e os postulados sobre que as -sentava o Estado demo-liberal, alterou,
mudou completamente, o sentido das expressões verbais, quasi que
transcritas ipsis-litteris na nova Carta Política.
Ao velho intérprete, educado na escola tradicional e passadista,
vendo no verbo, na letra, toda lei pareceria inutil, desnecessário, refundir o trabalho anteriormente elaborado. Nunca, porem, teve maior
cabida a regula juris: deve-se atender ao espírito da lei do que às suas
palavras — legis menti magia est attendendum quam verbis. Aquele
mesmo texto, idêntico, inalterado, recebeu à luz do corpo em que se
anexou, outra forma, outra vida, outra inspiração. E o trabalho
do C. F. S. P. C., se não houvera sofrido retoques profundos, seria
hoje apresentado como obra arcáica, simbolizando, como um marco
beira da estrada, apenas, o caminho já vencido.
Este Estatuto foi moldado nas diretrizes do Estado Novo, que tem
pontos de vista claros e precisos sobre os problemas que enfrenta.
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A administração pública obedece, hoje, a uni sistema; se orienta
para finalidades previamente definidas, dentro de um plano que es
deve desenvolver com a possivel rapidez, sem prejuízo da segurança
imprescindivel.
O Governo Getulio Vargas criou unia série de orgãos que, agindo
em estreita colaboração, devem conduzir à meta colimada, que é,
em última analise, o aperfeiçoamento dos serviços públicos, de molde
a terem o máximo de eficiência, atendendo às necessidades da Nação.
Assegurado, pelo conjunto de orgãos especializados instituídos,
um controle razoavel dos serviços públicos, pode este Estatuto conceder uma grande série de vantagens que a situação caótica anterior
não permitia, porque não tinha elementos para reprimir os abusos.
Assim, mudou fundamentalmente o conceito que capitulava determinadas formas de assistência social como simples favores, liberalidades, para considerá-las como imperativo indeclinavel do Estado, que exige mas assiste, que concede mas controla, dentro dos
princípios de humanidade e de normas objetivas.
Substituiram-se as promessas grandiosas, porque indefinidas, do
Estado demo-liberal, por vantagens concretas, previamente calculadas, concedidas concientemente pelo Estado realístico.
Para controlar os abusos nas licenças, o regime antigo, que não
dispunha de organização, suprimia parte do vencimento do funcionário em tratamento de saúde, justamente no momento em que ele
mais necessitava de recursos; por outro lado, uma legislação que não
encontra justificativa nem símile, concedia uma licença especial
como prêmio, pelo fato de o funcionário ter cumprido o mais elementar dos deveres, que é comparecer ao serviço.
O Estatuto concede vencimento integral ao funcionário em tratamento de saúde, até um ano, porque é justo que o Estado ampare o
seu servidor nas horas más, e porque não é do seu interesse manter
em trabalho pessoas doentes, com fraca produtividade, perturbando a
boa ordem dos serviços públicos.
O Estatuto revoga expressamente a lei n. 42, de 15 de abril
de 1935, que concedia a chamada licença-prêmio.
Convem, aliás, acentuar que a licença-prêmio, Instituída, primitivamente, pelo decreto n. 14.663, de 1 de fevereiro de 1921, era condicionada expressamente à moléstia provada em inspeção de saúde,
como se verifica do art. 17 in-verbis.
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"Art. 17. O funcionário público civil ou militar, que,
durante um período de vinte anos consecutivos de serviço,
não houver gozado de qualquer licença, terá direito de obtê-la,
pelo prazo de um ano, por motivo de moléstia, provada em
impeça° de saúde. Igual direito e pelo prazo de seis mesas
terá aquele que, durante um período de dez anos consecutivos de serviço, não houver gozado de qualquer licença".
Mesmo assim, o Governo Provisório resolveu, muito acertadamente,
supri na i-la
Posteriormente, porem, ressurgiu a medida, por iniciativa do extinto Congresso, que ampliou desmesuradamente o primitivo conceito,
num excesso de liberalismo injustificavel e altamente pernicioso aos
serviços públicos.
Assim, a lei n. 42 não condicionou a concessão da licença-prêmio
moléstia e, mais ainda, não exigiu que o funcionário tivesse frequência ininterrupta, não computando as faltas justificadas e as licenças
para tratamento de saúde até seis meses.
Muito mais util para o funcionalismo é o regime proposto, em
que se o assiste Integralmente, no momento em que precisa de amparo.
Dentro dos modernos princípios da assistência social, o Estatuto
prevê um vasto plano, em parte já adotado pelo decreto lei n. 288, de
23 dc fevereiro do corrente ano, que criou o Instituto de Previdência
e Assistência dos Servidores do Estado e pelo decreto-lei n. 204, de
25 de janeiro de 1938, que instituiu nos serviços de pessoal criados
a Secção de Assistência Social.
A assistência ao funcionário público terá como ponto capital a
medicina preventiva, alem de todas as demais medidas previstas.
O Estatuto assegurou, garantiu, protegeu, o mais possivel, todos
os Interesses do funcionário. Estabeleceu o ingresso em cargos públicos por concurso. Manteve o método de apuração do mérito por
meio de uma fórmula matemática, afim de cercar de maiores garantias o direito à, promoção; seguro dos métodos adotados, pune o funcionário que recorre a outros processos, que passam a ser considerados
Ilícitos O pedido direto, ou de terceiros, deve desaparecer, poreu e
meio ilícito, que desmoraliza o serviço e prejudica os colegas menos
afortunados. Deu novo sentido à assistência social ao funcionário, procurando ampará-lo e à sua família, por todas as formas, aperfeiçoá-lo,
física, moral e intelectualmente, chegando, mesmo, a preccupar-se com
o seu recreio espiritual, fora das horas de trabalhG. neconhecen-lhe
o direito à aposentadoria por invalidez apurada ou presumida, concedendo vencimentos integrais, no caso de acidenta no trabalho, doença
contraída em serviço ou constatação de moléstias contagiosas e outras,
como a lepra, a tuberculose pulmonar aberta, a alienação mental, a
cegueira, o cancer c, em casas especiais, a paralisia.
Desde o ingresso até a aposentadoria, sempre amparando o funcionário no trabalho e fora dele zelando pelo seu conforto, pela
higienização dos locais de serviço, preservação contra acidentes, tudo
previu o Estatuto no terreno das pretensões que podem ser legitimamente pleiteadas pelo funcionário. Tudo o que ele justo lho
foi reconhecido, garantido, confirmado.
A par disso, no entanto, maiores exigências foram feitas para
a conservação a serviço co Estado, dentro da pr:;:ofp : o lutar cris-
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ta1iad ria máxima eolire que assenta hoje, fundamentalmente, a
concepei; 0 sociológica do Direito: o interesse individual é subordinado ao inteiesse coleta°. O Estado é a fonte de toda a regra normativa; toda a posição individual está subordinada ao Estado e, 'por
Isso, por ele ha de ser modelada. Daí a procedência da lição do Professor mexicano Gabino Fraga, que bem define a orientação do Estatuto:
"Las normas que forman el estatuto dei empleado deben
do estar inspiradas fundamentalmente en la necesidad de
dar satisfacción eficaz y continua a las neceeidades coletivas, que el Estado debe atender mediante el uso de sue
atribuciones. Por esa razón el interes dei servido debe ser
siempre preferente ai interes personal dei empleado". (Derecho Administrativo, México, 1934, pág. 155).
Seguro plenamente do acerto de tal orientação, o D. A. S. P. por ela
moldou os princípios constantes do Estatuto, certo de que, assim
procedendo, cumpria o seu mandato de salvaguardar e defender os
Interesses da administração pública. A proteção ao funcionário contra
a arbitrariedade, os abusos e os excessos da administração, contra as
preterições iníquas e os erros e injustiças de toda espécie, não pode
Ir a ponto de subtraí-10 às suas obrigações para com o Estado, nem
limitar, restringir ou contar os direitos deste último sobre os seus
servidores. Acima do bem comum, que cristaliza o objetivo essenaial do Estado moderno, nada pode existir; salus populi sepretna lex.
No Estatuto não foram contemplados os militares, o pessoal
extranumerário e os empregados de entes autárquicos, incluídos em
alguns dos projetos anteriores. Cumpre esclarecer os motivos que
determinaram tal exclusão.
Em tese, os militares podem ser considerados funcionários públicos. Esse princípio, é aceito pela maioria dos doutrinadores e foi
acolhido pela Constituição de 1934, como faz certo o trecho adiante
de um Parecer do Ministro Carlos Maximillano: "O título VII tem por
epígrafe — "Dos funcionários públicos" e o art. 170 estatuo: O
Poder Legislativo votará o Estatuto dos funcionários públicos, obedecendo as seguintes normas desde já em vigor: 4°) a invalidez para
o exercício do cargo ou posto determinará a aposentadoria ou reforma. Logo, o militar é, pela Constituição, considerado funcionário público (Jornal do Comércio de 13 de janeiro de 1935).
Aliás, cumpre salientar que, tendo a Constituição atual no artigo 156, letra c, determinado que o Estatuto do Funcionário Público devera conter normas concernentes à invalidez nó posto e consequente reforma, poderá parecer que o Estatuto deveria compreender tambem os militares. Um estudo mais detido, porem, leva a
conclusão diversa, por isso que ,o art. 160 se refere, por sua vez,
ao estatuto dos militares de terra e mar. Procurando harmonizar,
segundo a fórmula de Ferrara, os dois dispositivos, aparentemente
autinómicos, vê-se que o objetivo do legislador não foi o de determinar que se unificassem em um só Estatuto normas concernentes
aos funcionários civis e militares, mas, simplesmente, o de estabeleoer o mínimo de garantias asseguradas indistintamente a todos os
servidores do Estado.
Na regulamentação concreta e positiva' de cada uma das •categorias, terá, porem, g legislador que levar em conta as diferenças específicas, de acordo com cujo critério fará variar o estatuto de cada
grupo de funções, em conformidade com a sua natureza ou com o
seu center próprio e distintivo (Francisco Campos, Pareceres, 2*
cárie, pág. 108).
Os exaranumerários não estão incluídos nos dispositivoi. do Estatuto. Falta-lhes, em face da doutrina, o 'elemento primordial que
caracteriza o funcionário, isto é, o °arater permanente do serviço ou,
na frase de Jèze, le caractère pertnanent, normal, ordinaire de l'eraploi
conferé à l'individu (Les Contracts Administratifs, 7* ed., vol. I,
pág. /84).
Laband é muito claro a respeito, fazendo ressaltar a distinção entre
ro funcionário e o extranumerário, como se vê elo seguinte trecho:
Le service dtt fonctionnaire se diatingue du service du
sujet en ce que ce dernier doit l'executer sana s'g étre engagé
par une decision de sa volonté libre et il se distingue da
service de l'homme loué par l'État en es que celui-ci est pour
l'État un contratant de droits egaux au siens (Dnal. Public
de l'Empire Allemand, vol. II, pág. 108)?ai técnica legislativa italiana, ha, do mesmo passo, uma distinção
perfeita: ao lado do "funcionário' público", existe o encarregado de
serviço público (incaricato di pubblico servizio), que não se confunde
com aquele (Deflete Defleti, Princ. (Jen. Dir. Am., 1932, pág. 100).
Todavia, como os extranumerários gozam de certas vantagens
inerentes aos funcionários, alguns autores, notadamente os alemães,
classificam-nos de semi-funcionários (Halbeamte), classificação esta
sem nenhum efeito de ordem prática (Fritz Moine; Instituciones
Derecho Administrativo, trad. Sabino A. Genden — Barcelona, 1955,
pág. 177) .
• A Constituição é muito precisa, fazendo depender a qualidade de
l uncionário do exercício de cargo público, o que exclue, desde logo,
os extranumerárioe . Foi o que demonstrou o Presidente Getulio Vargas
no veto parcial oposto à Lei n. 183, de 13 de janeiro de 1936, que
concedeu o abono provisório ao funcionalismo.
Como salientou a Presidência do Conselho Federal do Serviço
Público Civil, éni Exposição de Motivos dirigida ao Senhor Presidente
ela República em 24 de janeiro do corrente ano, "o pessoal extranu-
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rnerário que o art.' 19 da lei n. 28.1, de 28 de outubro' de 1930, num
conceito novo e feliz, classificou nas modalidades distintas do "contratado". "mensalista" e 'tarefeiro", não tem números certos, não sc
compreendo oro cargos públicos e não percebe, consequentemente,
vencimentos, mas unia remuneração para desemPenho das funções
para que é admitide, remuneração essa que é atendida par verba global
orçamentária" (Rec. do Serviço Público, número de feve:r eiro de 1938,
Pág.Als i8r)n
Assim, não sendo funcionários públicos, os extranurnerários não
foram incluídos no Estatuto, mesmo porque já possuem uma lei orgenica, que é o decreto-lei n. 24(), de 4 de fevereiro de 1938.
O projeto de Estatuto, organizado em 1920 pela comissão nomeada
pelo Presidente EaRácio Pessoa, inclula, lambem, entre os funcionários públicos os efripregados das Caixas Econômicas, subordinadas ao
Ministério da Fazenda.
Da mesma sorte, o decreto italiano n. 2.863, de 20 de dezembro de
1932, estatuía: "Gil impiegati ed agenti addetti ai servizi telagrafici,
teiefonici, radiotelegrafici e radioauditivi, esercitati in concessione da
società private sono consid,erati pubblict ufficiali a tutti gli effetti di
legge".
Importava isso em outorgar, lambem, aos empregados de empresas
concessionárias de serviços públicos a qualidade de funcionários do
Estado.
A crítica de António Longo, professor da Universidade de Palerma é, porem, de tal forma irreepondivel, que se nos afigura inutil
reproduzí-la ou desenvolvê-la (Cala Rivista dl Diria° Pubblico, vol.
de 1923).
Por isso, Lambem, os empregados de entes autárquicos ou das
empresas concessionárias de serviços públicos não estão incluídos no
raio de ação deste Estatuto. Embora exerçam funçao de utilidade pública, tais empregados não possuem o requisito essencial que é o
exercício de cargo público criado em lei.
Vem a seguir a justificação, capítulo por capítulo, dos dispositivos
constantes do Estatuto, de modo a permitir perfeito entendimento da
matéria.
DAS DISPOSIOES PRELIMINARES
O Título I contem "Disposições Preliminares", definindo e delineie
tendo o âmbito e o alcance do Estatuto. O art. 10 estabelece que este
regerá "o provimento dos cargos públicos, os direitos e vantagens, deverem e responsabilidades dos funcionários públicos civis da União".
Assim dispondo, visa o Estatuto deixar claro que os seus dispositivos
têm aplicação, exclusivamepte, ao pessoal civil e, mais, que só regula
os direitos e deveres dos functondrios públicos e não os de outros cidadãos que, não providos em cargos federais, exerçam, a qualquer titulo, funções de carater público.
O art. 2° define o que se deve entender por funcionário público:
é a pessoa legalmente- investida em cargo público, Nesta definição
afastou-se o Estatuto das correntes teóricas em matéria administrativa,
que fazem depender tal qualidade de vários outros fatores, como o
center permanente do emprego, etc.; preferiu seguir, a respeito, o
conceito adotado pela Constituição, ao qual se ateve, em obediência ao
ensinamento de Stainof; ia definition du fonctionnaire est lide
Mura à un système da droit positif (Le Fonctionnaire, Poria, 1937,
pág. 25).
O art. 3* introduz uma novidade, empregando pela primeira vez,
em nossa legislação, o termo Serviço Civil Federal, que define como
"o conjunto das atividades civis diretamente a cargo da União". Não
pareceu acertado manter a expressão Serviço Público Federal, até
aqui adotada, por ser esta assas lata, abrangendo outros serviços, alem
dos diretamente exercidos pelo Estado. E' o que esclarece Ugo Forti,
no passo adiante: "L'esprossione pubblico servizio com prende duo cosi:
quello dell'attività esercitata 4alla pubblie,a amministrazione e quello
dell'attività esercitata dál privato" (Diritto Amministrativo, Napoli,
1931, vol. I, pág.7 264). A própria Constituição Federal prevê e admite,
por sua vez, a possibilidade de concessão de serviços públicos, como
se vê do art. 32, parágrafo único. Não podia, por consequência, ser
adotado um termo que abrange campo muito mais amplo do que o
pretendido.
O Serviço Civil, expressão consagrada na América do Norte e na
Inglaterra, compreende nesses países, simplesmente, os funcionários
do Poder Exec tivo, assumindo, entre nós, no Estatuto, um conceito
mais amplo, por isso que abrange o conjunto das atividades civis diretamente a cargo do Estado. É que, inspirado no ideal democrático,
busca o governo conceder a todos os servidores, indistintamente, os
mesmos direitos e deveres, as mesmas regalias e obrigações. Daí estabelecer o art. 7° que os princípios do Estatuto são extensivos aos
funcionários do Poder Legislativo, à Magistratura, serventuários da
Justiça e membros do Ministério Público, desde que não colidam com
o ,: dispositivos censtil•icionais.
Ainda pela mesma razão, prescreve o art. 8 0 mie o Estatuto Feder. 1 deverá SQi'V ir de norma para a elaboração ¡los Estatutos dos
funcionará* t-,-aduais e municipais. Não colhe quanto a este dispo•sitis-n a possivel alegar:0 de atentado à autonomia (lo .: Estado,, da to
que à ponto incontroverso que as garantias conferidas pela Carta Constitucional não se referem tão somente aos funcionários federais, mas,
por igual. abrangem os funcionários dos Estados e dos Municípios.
Tais: gare-p lias têm o mesmo enraiar que as prescrições constitucionais
referentes aos direitos dos cidadãos, não obrigando, portanto; apenas,
à União. ina.3 tambeni aos Poderes Estaduais e Municipais. Lon'o,
de\ endo te, 15,atiitc.: ter como conteúdo obrigatório o art. 1%6
da Gonetanição, e sendo o Estatuto Federal, até Certo ponto, uma 1M
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interpreatie‘a doa preitos ali contidos, força é convir que a adoção
desta, como hae, e eairão dos demais, se impunha como consequóncis
natural e lógica.
Os demais artigos do titulo têm por fim caracterizar, nitidamente, para imprimir-lhes a necessária uniformidade, o que se deve
incluir nos regulamentos e regimentos, deixando àqueles as prescrições "necessárias à aplicação geral e uniforme das leis" e a estes a
organização das repartições e fixação de normas para o funcionamento
das mesmas. Embora a rigor não constituam tais definições matéria
pertinente ao 1.- .i.tut,o, que tem por escopo "reger o provimento dos
cargos pnbliek . - o regime jurídico a que devem obedecer os funcionários", forç o-i•, concluir que inadiavel se tornava tal especificação,
•in Por teme s dal:idas, muito legitimas, que existiam no assunto.
DO
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Pitovr,w,vro E VACANCIA DOS CARGOS PÚBLICOS

O Titulo la disciplina a matéria referente aos cargos públicos,
abrangendo capítulos distintos, onde trata minudenternente de tudo
que, mediata ou imediatamente, diz respeito aos cargos federais, desde
a definição destes, regulamentação da capacidade para a função pública, normas relativas à seleção e nomeação de candidatos ao Serviço
Federal e caracterização da posse e do exercício, até a vacância do
cargo.
No Capítulo I, o art. 9° completando a definição de funcionário,
constante do art. 2°, conceitua os cargos federais corno os "criados
por lei, em número certo, com denominação própria e pagos pelos
cofres da União". Tal definição está subordinada à cláusula restátiva—"para os efeitos do presente Estatuto", — porque não só seria
assas dificil, quiçá impossivel, uma definição universal de cargo público, como Uri-Mem porque, instituindo esse conceito, visou o Estatuto
não compreender certas espécies de cargos não remunerados pelos
cofres públicos, como, por exemplo, os dos serventuários de justiça,
que, assim, ficaram excluídos do seu ambito. Efetivamente, tais servidores gozam de situação especialissima, ocupam lugar próprio na
administração pública e não podem, por isso mesmo, sem grave erro,
ser equiparados aos funcionários que recebem remuneração das próprios cofres do Estado. Para regular-lhes os direitos e obrigações,
deve ser baixada lei especial, a exemplo do que foi feito com o pessoal
extranumerário. Agir de modo contrário, seria pretender medir pela
mesma bitola grandezas heterogêneas. Vale notar que a clatisula restritiva, perfihada pelo Estatuto, foi a adotada no projeto francês
de 25 de maio de 1909, que assim rezava: "sont considerés fonctionnaires, pour l'application de la présente loi, tous ceux que occupent
dans un service public de l'Etat, un amplo' permanent".
Nos demais artigos constantes do capitulo são ratificados princípios da Lei do Reajustamento, mantida a classificação bi-partida
dos cargos públicos, o principio das profissões e das carreiras e confirmando integralmente o postulado de que a criação, transformação
ou supressão de cargos só será feita com indicação expressa, em cada
caso, dó ministério, do quadro, e da nomenclatura, observada a tabela de padrões de vencimentos em vigor. Visa esta última disposição
impedir que se volva à situação caótica anterior ao reajustamento,
quando a criação de cargos se fazia sem nenhum critério racional,
estabelecendo-se nomenclatura multiforme e exótica, com os mais
arbitrários &y ds de remuneração.
O artigo 15 consagra o princípio da formação racional das correirae, estatuindo que 6 número de cargos de uma classe será maior
que o da classe imediatamente superior, regra essa de irreeusavel
alcance prático.
Pelo § 2 0 desse artigo os cargos criados, em carreiras já existentes, serão incorporados as classes respectivas, pois, do contrário,
se disvirtuaria o principio firmado de profissionalização das carreiras,
eri ande-se rlrgo isolado com identidade de atribuiçõfs.
DO PROVIMENT(
•

Cogita do "Provimento" o Capítulo II. E o faz proclamando, de
inicio, a acessibilidade dos cargos públicos a todos os brasileiros, observadas as restrições e condições de capacidade prescritas nas leis
e regulamentos ou instruções emanadas dos orgãos incumbidos de
selecionar os candidatos.
Assim dispondo, o Estatuto interpreta devidaneente a Constituição
Federal, tornando certo que "as condições de capacidade" a que se
refere a Carta Política não dizem respeito, unicamente, à capacidade
intelectual, como alhures tem sido sustentado, mas, ao invés, devem
ser entendidas na acepção jurídica, compreendendo a soma dos requieitos estabelecidos em lei ou a aptidão legal para o desempenho de
cargo público. A subordinação às condições prescritas nas instruções
emanadas dos orgãos técnicos visa possibilitar maior flexibilidade.
de sorte a permitir perfeita seleção dos candidatos ao Serviço Civil.
Ratifica, a seguir, o Estatuto o postulado de que as nomeações
para os cargos federais cabem, ressalvadas as restrições estabelecidas
aia Constituição, ao Presidente da República e cataloga, após, os
meios de provimento dos cargos, que perfazem o total de sete: nomeação, promoção, transferência, reintegração, readmiesao, reversão
de aposentados e aproveitamento de funcionários em disponibilidade.
Esta especificação vem suprir séria lacuna da nossa legislação, pois
pipie, embora existissem alguns dispositivos sobre o assunto, eram eles
Onprecisos, confusos e lacunosos, alem de se encontrarem perdidos
ste tumulto de inúmeras leis esparsas.
O art. 20 prevê os diferentes requisitos que integrara a copa,
*idade para o serviço, entro os quais merecem especial destaque o
que fixa a idade mínima, em demite anos e os que exigem a prova de
_aptidão prra o exerc,felo do 'ergo e a babilitacão em concurso.

DA VAGÂNCIA

O Capitulo III refere-se à "Vacância". Poderá parecer inutil
ou supé,fluo estabelecer no Estatuto quais os casos em que esta
ocorre. Assira não é, contudo, por isso que da inexistência de dispositivo legal a respeito, tem decorrido unia série de confusões altamente prejudiciais, considerando-se, por vezes, vagos para efeitos
de substituição e outros, cargos dos quais apenas se encontra afastado,
por qualquer motivo, o respectivo titular. O Estatuto visou por um
paradeiro a tais confusões, fixando de maneira clara e definitiva
quais as hlpóteses em que o funcionário per[.:c totalmente a ligação
com o cargo e ocorre a vacância efetiva deste. Assim fazendo, quiz,
lambem, deixar claro quais os casos em que é necessária a expedição
de titulo declaratório da vacencia e os em que esta decorre, entornaG-eu:ente, do- prónriu ato ou fa t o que a determina. Correlatamente
tratou o Capitulo [H estabelecer e fixar os casos de dispensa de função
gratificada, a cujo respeito existia tambern crande confusão na prática.
DOS CONCURSOS
O Capitulo IV di,põe sobre o provimento tios cargos, estabelecendo
os diferentes modos por que pode o mesino ocorrer e catalogando,
a seguir, no art. 20, as condições de capacidade para o provimento,
entre as quais avulta a exigência de concurso, dispensavel somente
quando sa tratar ue cargos isãados.
Inutil repisar os argumentos a favor do concurso. Já a Lei do
Reajustamento adotara esse meio como básico e imprescindivel para
a escolha dos candidatos ao funcionalismo. Efetivamente, é essa a
única maneira prática e eficiente para recrutamento de pessoal
capaz e apto. Tem, alem de outras vantagens indiscutíveis, a de afastar inteiramente a interferência perniciosa da política na escolha
e seleção do funcionalismo. O sistema de livre escolha, tão do agrado
dos cabos eleitorais e dos chefes políticos, do regime passado, não
pode prevalecer, hoje, quando se cogita com fervor de obter dos quadros públicos o máximo de rendimento, pelo emprego de pessoal
idóneo.
Alem disso, assegurando a Constituição a acessibilidade dos cargos
públicos a todos os brasileiros, a instituição do concurso se impunha
como consequência indeclinavel, por isso que de outro modo seria
burlada a garantia constitucional. Só o concurso pode, efetivamente,
possibilitar a todos a disputa de emprego nos quadros da administração. O Estado Novo, essencialmente democrático, não podia deixar
de perfilhar esse princípio, tão desprezado pela licenciosidade do regime anterior, que, sob a máscara de um liberalismo falso e corrupto.
colocava nas mãos de meia duzia de protegidos e afilhados a disposição dos cargos públicos, que se distribuíam ou se negociavam, como
se constituíssem um património dos respectivos titulares.
O art. 28, estabelecendo que os concursos serão de provas. de
títulos, ou de provas e titulas, vem, ta,mbem, int,irpretar o dispositivo
constitucional, onde alguns procuraram ver uma proibição à exigência concomitante e simultânea capitulada no final do artigo. E'
de ver que a disjuntiva "ou" empregada na letra b do art. 156 do
Estatuto Político teve por escopo dar flexibilidade ao texto, permitindo a escolha entre uma e outra forma, o que não seria possível
se houvesse empregado a copulativa "e". Não houve, em absoluto,
nem podia ter havido, o intuito de proibir o usty de fórmula mixta.
Só a interpretação gramatical ou filológica do texto — hoje inteiramente afastada pela hermenêutica cientifica — poderia ver no preceito amplo e aberto aquela proibição.
O art. 32, isentando do limite de idade para inscrição em conmescl o e para nomeação os que já forem funcionários federais, marca
tainbern uma grande conquista da classe, constituindo, até 'certo
ponto, um prémio e um incentivo aos servidores que, na ânsia de
aperfeiçoamento e melhoria, busquem, pelo concurso, galgar posi•eões mais elevadas,
DAS NOMEAÇOES
O Capitulo V, referindo-se às nomeações, estabelece, de início,
que estas serão feitas de tres modos distintos:
a) a título precário, para estágio probatório;
b) em comissão, quando se tratar de cargo isolado, que deva
ser provido nesse oarater;
c) em carater interino.
O estágio probatório foi estabelecido, de modo geral, pela Lei
do Reajustamento e vem agora, no Estatuto, devidamente regulamentado. Efetivamente, tardou o Brasil em adotar semelhante estágio
que em outros países, como na América do Norte, Itália e Bélgica,
por exemplo, constitue, praticamente. uma segunda fase das provas
de seleção a que se devem submeter os candidatos à função pública.
O simples concurso, feito antes de nomeação provisória, não deve
nem pode bastar para a admissão definitiva. É preciso que o funcionário demonstre em serviço a sua real e efetiva capacidade para o
desempenho do cargo.
Poderá, no entanto, parecer à primeira vista que, diante do novo
conceito de estabilidade, que permite a dispensa do funcionário
ineficiente ou inepto, razão não ha para que se conserve o estágio
probatório. Assim não é, contudo, por isso que a demissão por
inépcia do funcionário, que disponha de •-estabilidade, dependerá
sempre de processo administrativo, enquanto que a demissão do
funcionário em estágio poderá ser feita automaticamente, ao término
fiel p razo en mesmo antes, se a inaptidão se manifestar clara •
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irrecusavel. Arma-se, destarte, o Estado de meios imediatos de
defesa contra o mau funcionário, impedindo que este adquira a
garantia de permanência no serviço público.
O art. 35 constitue, bambem, inovação das mais necessárias. it
comum, ainda hoje, pleitearem-se nomeações com fundamento em
concursos caducos. O Estatuto não podia. por consequência, silenciar
o assunto. razão por que taxativamente vedou "a nomeação de candidato habilitado em concurso, após a expiração do prazo de sua
validade". Realmente, se os prazos de validade não são arbitrariamente fixados, mas obedecem a um critério superior cientificamente
orientado, é bem de ver que, uma vez vencido o termo, não deve
mais prevalecer a classificação feita, para justificar a investidura.
Isso importaria em uma burla ao limite de validade estabelecido e
seria, alem disso, flagrantemente ilegal, porquanto, exigindo a Constituição o concurso para o ingresso no Serviço Civil, é óbvio que,
esgotado o prazo e inexistente e concurso por caducidade, ilegítima
será a investidura.
Quanto à nomeação interina, não podia, tambem, o Estatuto
deixar de prescrever certas e determinadas exigências. Até aqui tais
nomeações eram feitas ad libitum das autoridades, SOM dependência
de qualquer requisito. O Estatuto passou a subordinar o provimento
interino à prova dos requisitos capitulados nos itens I a VI e VIII
do art. 20, entre os quais se ençontra o de prova de sanidade física.
É uma exigência que visa defender o interesse da administração, por
isso que, pelo Estatuto, o interino terá direito a licença, com vencimentos integrais, para tratamento de saúde e correlatamente preservar os próprios funcionários contra a possivel nomeação de portadores de moléstias contagiosas.
Ainda estabelece o Estatuto que as nomeações em carater
interino só poderão ser feitas para as classes iniciais das carreiras ou
em cargos isolados, mas, em qualquer hipótese, somente quando não
haja candidatos habilitados em concurso. Trata-se , de uma determinação de irrecusavel e indiscutivel alcance porque não será
razoavel permitir a nomeação interina, desde que haja candidatos
devidamente habilitados em concurso, aguardando investidura.
O § r do art. 38, estabelecendo que o exercício interino .não
isenta o ocupante do cargo da prestação de concurso, visou por
um dique à avalanche de pedidos, que neste sentidO foram formulados ao Conselho Federal do ;Serviço Público Civil e Continuam a
aportar ao D. A. S. P., de funcionários interinos que persistem
em deRconhecer o dispositivo constitucional, que a nenhum título dispensa o concurso para o provimento de cargos de carreira.
DAS FIANÇAS
O Capítulo VI, concernente às fianças, alem de esclarecer
valias dúvidas existentes na 'legislação anterior, contem inovação
de mareada importância, no tocante à permissão de fiança em
apólices de seguro- de fidelidade funcional, emitidas por institutos oficiais ou companhias legalmente autorizadas a explorar
no país essa modalidade de seguro. Até agora. só aos ricos ou protegidos era dado desempenhar funções para cujo exercício não pudesse o Estado dispensar a prestação da fiança. O Estatuto, admitindo o seguro de fidelidade, vem de encontro ao mais puro ideal
democrático, possibilitando aos humildes e pequenos o desempenho
daqueles cargos, mediante o pagamento de um prêmio ao alcance
de todas as bolsas.
O § 4" do art. 39, estabelecendo que o responsavel por alcance
ou desvio de material não fica isento da ação administrativa e criminal que couber, ainda que o valor da fiança seja ,superior ao prejuizo por ventura verificado, dirime, de modo claro e insofismavel,
certa hesitação que a esse respeito existia, em face da legislação vigente. Por outro lado, é irrecusavel a procedência da medida cristalizada no Estatuto, pois não seria razoavel, sob qualquer aspecto,
que se permitisse ao funcionário praticar alcances e desvios somente
poi que a fiança prestada garante o ressarcimento do prejuízo sofrido pelos cofres públicos. Acresce notar que, permitido o seguro
de fidelidade, haveria, de qualquer modo, na hipótese de crime, prejuízo certo para o instituto ou empresa seguradora e, alem disso,
vige integralmente, na esfera penal, o princípio de que a restituição do
objeto subtraído ou a reparação do dano não dirime, nem justifica,
a responsabilidade do agente.
Ainda quanto à fiança merece referência a inovação do Estatuto,
que fez a prestação dessa garantia preceder à posse no cargo. Sem
dúvida é inovação de grande Importância. Eis que devendo aquela
exigência ser cumprida antes de se iniciar a atividade do funcionário,
é hem de ver que a ocasião própria para o oferecimento da prova
desse requisito é, justamente, o momento da posse, quando é oferecida
a prova dos demais requisitos exigidos em lei.
DA POSSE
Trata o Capítulo VII da posse. E o faz com .muita clareza e
precisão, explicando, de início, que essa formalidade só será cumprida
para a investidura do cidadão em cargo ou função' gratificada, estabelecendo, categoricamente. no parágrafo única do art. 40 que não
haverá Passe nos cútis de promoção, ou designação para o desempenho
de função não gratificada. Destina-se tal preceito a por cobro à'praxe.
mil tanto espalhada nas repartições, de se dar posse por qualquer
,motivo, até mesmo no caso de funções de cunho secundário, não
remuneradas.
O art. 41, consolidando dispositivos :de Ici .esparsas;:eataloga
-diversas autoridades a quem incumbe ilar.posse as cidadãos nomead.0.

Dezembro de 1938 25667

incluindo mesmo alguns cargos e funções alheias ao âmbito do
Estatuto, com o intuito de por termo à situação dúbia e confusa até
agora vigente. Firmou-se, como regra, o princípio de que, para dar
posse, os competentes são os Diretores ou Chefes do Serviço do
Pessoal, discriminando-Se, a seguir, as exceções decorrentes da Constituição ou da própria natureza das repartições onde devam servir
os empossados. I
Como formalidade para a posse continuará o regime de assinatura
de um termo, em que a pessoa nomeada ou designada prometa cumprir
fielmente os dexeres do cargo, sendo esse termo, cujo modelo será
padronizado, arqoivado, depois dos competentes registes, no Serviço
do Pessoal.
Estabeleceu-se, ainda, que, ao empossar-se, receberá a pessoa
nomeada um exemplar da Constituição, outro do Estatuto dos Fun.
cionários, bem como unia coleção completa de leis, regulamentos,
regimentos e instruções que lhe sejam necessárias ao bom desempenho
do cargo. Colima-se obviar, assim, o erro de querer-se exigir do
funcionário a fiel observância das leis e regulamentos, sem fornecer-lhe os elementos imprescindíveis ao seu conhecimento, sabedg,,,
como é, quão difícil se torna, por vezes, em meio à nossa 1egisii21
tumultuária e esparsa, a descoberta de leis sobre determinados
assuntos, Pelo Estatuto, todas as leis, regulamentos, regimentos e
instruções que lhe sejam uteis para o desempenho do cargo, deverlhe-ão ser entregues, desde logo. Desnecessário parece encarecer a
vantagem de semelhante iniciativa.
O art. 45, de modo terminante e incisivo, impõe à autoridade que
der posse o dever de verificar se foram satisfeitas todas as condições
estabelecidas em lei ou regulamento para a investidura no cargo,
inclusive a fiança, quando exigida. Foi esse o meio encontrado para
fiscalizar o cumprimento das determinações legais, no que concerne
à investidura. A posse só deverá ser dada após a apresentação, pelo
cidadão, à autoridade competente, das provas exigidas pelo Estatuto
ou pelo regulamento.
Foi mantido o prazo de trinta dias para a tomada da posse, facultando-se, ainda, a prorrogação por espaço de tempo não superior
a 90 dias. Esta, porém, deverá ser requerida dentro do prazo legal
para a posse e -a sua concessão fica ao arbítrio da autoridade competente, que poderá concedê-la ou negá-la, tendo em vista as alegações do peticionário.
DO EXERCICIO

O Capítulo VIII regula o "Exercício", que se caracteriza pela
permanência do funcionário em serviço. No Estatuto, o exercício
independe de qualquer formalidade, advem automàticamente da própria
apresentação do funcionário para desempenhar as suas funções.„„,,
Todavia, o início, a interrupção e o reinicio do exercício deverão ser'çr
obrigatóriamente lançados na Caderneta do Funcionário, feitas as
necessárias comunicações ao serviço do pessoal.
Estabelece o Estatuto, como regra, que o exercício deverá ter
lugar na repartição em cuja lotação houver, de fato, ocorrido a vaga,
exigindo, para que o funcionário possa servir ou trabalhar em local
ou repartição diferente daquele em que tiver exercício pela lotação,
prévia e expressa autorização do Presidente da República, devendo -o
pedido indicar comprovadamente o motivo do afastamento e o período
de sua duração. Pretende, deste modo, o Estatuto golpear cerce o abuso
das requisições para servir em gabinetes e outras que constituem,
via de regra, rnéra simulação, para permitir ao máo funcionário,
com a isenção de ponto, a faculdade de transformar o emprego público em um üguro de renda, pois, a tanto importa o comparecimento
à repartição, simplesmente, no "dia do pagamento", para assinatura
da folha e percepção de vencimentos. As circulares da Presidência,
mormente a última, n. 7/38, embora tenham concorrido para determinar a redução do número de "requisições" e "dispensas do comparecimento" não lograram, ainda, acabar, de vez, com semelhante abuso,
que está a exigir medida severa e radical. A providência, consignada
no Estatuto, de comprovação do motivo do afastamento, parece capaz
de solucionar definitivamente a questão.
Ainda o art. 57 visa coibir outro abuso, estabelecendo que, não
poderá exceder de quatro anos, contados da data da entrada, em exercício, a permanência do funcionário em comissão no estrangeiro.
Têm fim, deste modo, as comissões por "tempo indeterminado", tão—
comuns na nossa prática administrativa.
O art. 58 e seu parágrafo contemplam os casos dos funcionários
afastados de duas funções para exercício de mandato político, distinguindo entre o de natureza executiva e o legislativo. NA primeiro
caso, o funcionário será considerado em exercício enquanto durar o
mandato; no segundo, o tempo será contado apenas durante o período
das sessões. Incontestáveis a procedência e o acerto de tais prescrições por isso que, estando no desempenho de funcão relevante, não
•seria justo prejudicar o funcionário, sendo, por outro lado, altamente
_moralizadora a disposição que, no caso de mandato legislativo, antPrrni nP o contagem do exercício apenas no período das sessõesk
DA PROMOÇÃO
O Capítulo IX, que cogita da "Promoção", é, sem dúvida alguma.
'um dos mais importantes do Estatuto, por encerrar matéria de exee•
pcional relevância.
Até a Lei n. 284, de 1936, imperava no assunto um critério
_falho, e injusto. O empenho político, o pistolão, decidiam do meracimento, com. sacrifício dos bons , funcionários que não dispunham de
nrcitecão • eficiente" ou- de padrinho,- 'prestigiosos. A Lei do-Reajusta:J.
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mento lançou embrião, a base de uma reforma radical do critério
até então adotado, preparando o terreno para o Regulamento de Promoções aprovado pelo Decreto n. 2.290, de 23 de janeiro do corrente ano.
Esse regulamento foi adotado em suas linhas gerais no Estatuto,
por Isso que, indubitavelmente, consubstancia medidas de acerto
indiscutível. A avaliação do merecimento pela apuração das tres
condições-fundamentais, essenciais e complementares, — é de se
manter intangível, dado que constitue irrecusavelmente um princípio que avim:luz à real verificação do mérito, permitindo recompensar, com justiça, os que maior dedicação revelarem no serviço
público.
As ligeiras modificações feitas pelo Estatuto, no sistema seguido,
não lhe alteram em absoluto a estrutura, mas se atêm a pontos meran-!ente secundários, destinando-se a afastar certos percalços que ainda
se opunham à perfeita execução do Regulamento, evitar dúvidas que
se esboçaram na primeira fase de sua aplicação e fixar medidas tendentes a possibilitar maior brevidade no processamento das promoções,
'cercando das maiores cautelas o julgamento pelos chefes de serviço,
afim de impedir a distribuição de notas arbitrárias ou injustas, por
proteção ou benevolência, dos que ainda não se integraram no verdadeiro sentido de sua missão, conspurcando a elevada função julgadora que lhes é atribuida.
Os arts. 77 e 78, reproduzindo o Regulamento de Promoções, ratificam o postulado de que ao funcionário é vedado pedir, por qualquer
forma, a sua promoção, sob pena de advertência, determinando que as
recomendações, pedidos e solicitações de terceiros, em favor do funcionário, devidamente verificada a sua autenticidade. importarão
na diminuição dos pontos atribuídos em consequencia da apuração
da seu merecimente.
Confien.ando essa tese, visou o Estatuto assegurar mais e mais
jristça do julgamento, a par de considerar altamente censuravel
o praced:iee do do fuec • onárin orla, em detrimeren de seus colegas,
pleitaia a atribuição de um merecimento ao qeal não faça O
i;e1 1,,,11, 0 os equipe e o fomento ao espírito de cooperação seriam
t'° dos em cheio si não se peins,ee a arremetida ilícita de tais
ifli1. 5.
a punição se impria como sintoma reaelialor que á
ia Filia tia confiança na eu7to do Governo Nacioe:i1. que proeurou
-das eolioree garan1las o pro,...csaimiento das prianocões, crian(ln,
i;o!1-, o firo de assegurar porfia C“:ito do sistema ailotielo, urna verdadeira rede de orgãos serviços do pessoal, as rfeniasões
:le erieiáncia, e o D. A. S. P.
1) art. 79, subordinando a promoção, por merecimento ou antià posse de dip:oma Lese ideie:do obriga terio ler lei para o
go
• exercício profissional inerente ir carreira a (me pertencer o fun:rionario, é rima consegui:incei do principio constitucional da regidamaniação .cia., profisaóes Ilisci si-.
j á o Governa Proviseeee ín,rit.uídu pala lIevulth»:o de 1930, cogitara la matéria, que hoje deve, mais do que anteriormante, após o
advento do Estado Novo, ser tomada na devida extensão, em face do
gi:teree
--e\ o ralei...alo p a la Clrla Politica de 10 de Noveinhro•

Til
Frové sabre a -Tiratiarie . aia. la " u capitulo X. a Ii do Reajustamano, no art. 35, previra, ae-nee, a hipótese de transteráncia ou
parinota entre funcionários rio (Nicri , irris diferente , . ,eoliordinando-a
praelação de provas de habilitarão. Verificando, privam, a insuticiánia do preceito, que não podia miro devia Sai, int e rpretai° comu vedative das transferências entre cargos riu mesma car eeira de quadros
ou ministérios diferentes, o Consellai Fadara! do Servico PI:t i-ilha) Civil
ampliou o alcance do dispositivo, aplicando-o, por analogia, àe nutras

trans farências
O Estatuto supre a lacuna, regulando, de forma perfeita, todas as
hipóteses em que será possivel a transferência, admitindo-a, tanto a
pedido do funcionário como no interesse da administração, a juízo
do Governo.
Nesta última hipótese ela constitue urna decorrancia lógica do
cboprincipio da readaptação que, muitas vezes, só poderá ter legar com
o aproveitamento em carreira ou profissão diversas.
A transferência entre cargos de carreira só permitida no Estatuto, para a mesma classe, medida salutar e de irrecusavel alcance
prático, tendente a impedir totalmente a burla dos princípios oeientadores da lei de promoções.
A pedido do funcionário, admite-se a franeferência, porque não
pareceu justo, ou pelo menos vantajoso à administração, coagi-lo
IL trabalhar em serviço ao qual não se 'adapte ou em legar que
lhe não convenha. E' uma medida sábia, de alto alcance e de real
vantagem para o serviço, que tenderá necessariamente a desenvolver-se e aperfeiçoar-se, quando o funcionário trabalhe cora boa vontade, em matéria de sua predileção.
No interesse do serviço, a transferéincia visa permitir maior flexibilidade no jogo dos quadros e repartições, constituindo uma comequãncia natural do principio da readaptação que, muitas vezes, só
poderá ter Ioga'. vim] o aproveitamento em carreira ou profissão
WW58.6.
, A transferência
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DA READAPTAÇÁO

Reveste-te de eSpecial relevo, no Estatute, a biatitulçlci da;
Readaptação do funcionário, atendidos os seus "pendores vocacionais,
capacidade física e nivel intelectual", pelo cunho 'particular de interesvo que apresenta.
Repousa esse instituto em fundamentos científicos de "psicotécnico," e traz, em seu arcabouço, uma soma rszoavei de possibilidades para os servidores de Estado.
Estudando as faculdades do homem, sob o ponto de vista de sua
aplicação ao trabalho, permite a ciência psico-técnica pesquisar no
indivíduo as aptidões e qualidades que lhe são peculiares, adaptando-o,
então, a elas, e, consequentemente, aumentando e melhorando a sua
produção de trabalho.
O espirito pragmático e dinâmico de Honry Ford, cujo nome
simboliza, no conceito universal, o poder realizador do homem, foi
dos primórdios a conciliar a teoria da readaptação do indivíduo segundo seus pendores, partindo do princípio de que o trabalho é á
condição primacial da vida. E dos resultados que advieram para
a coletividade americana dizem eloquentemente a ressonância no meio
económico e as imitações sucessivas. Pois bem, o presente Estatuto
veiu integrar essa regra, altamente salutar e de grande alcance moral,
na legislação pátria.
De fato, inúmeros são os caos de pessoas desviadas, por erro
inicial, de seus verdadeiros pendores, disso resultando, muitas vezes,
conceito menos verdadeiros acerca de suas capacidades, que, melhor
conduzidas, atingirão, por certo, outro resultado.
Por outro lado, a depreciaeão ~lira] da condição-vida subordinada, como se acha, à ação do tempo, produz a incapacidade do
homem para determinada função, sem que, todavia, o impossibilite
de trabalhar em outro mister. O mesmo pode suceder a um funcionário, em consquència de acidente,
Oforece-lhe, pois, o novo instituto da readaptação a solução para

qualquer dos casos figurados, dando ao servidor público o ensejo de
'Piscar urna atividade condizente com a sua formação e tendência.
Como se verifica, está a readaptação intimarnante reladionada
com o princípio fundamental da Lei do Reajustamento— formação
de carreiras profissionais — e mantem correlação com o capítulo da

estabilidade do funcionário.
E' do destacar-se ainda o alcance moral da inovação, que se
inspirou na verdade e na justiça, para permitir a rehabilitação do
funcionário considerado inutil em determinado setor, mas que o não
é, dr fato, si se lhe atenaerem arra "pendoies vocacionais".
Do ponto de vista da economia é indiscutivel a eficácia da
"Readapt ação", que possibilita ao Estado, ao invés de aposentar uni
seevidoe presumida ou parcialmente incapaz, aproveitar-lhe as energias em outro ramo de atividade que mais Se ajuste às conveniências
mie :imh,:ez
:111-:ide-se mais para o drama social e moral que se desenrola no
indivíduo bem formado que, sentindo-se em condições de trabalhar

e produzir, se vá obrigado a aceitar a aposentadoria. Esta, de preene é, será encarada corno humilhação, cujas consequências são
imprevisíveis. Surgiriam nessa altura n dever social do Estado ao
intervi- no sentido de arar arar o seu tuncloaárin, e o novo instituto

mio

de

rearfilptaeii0

o permite, de maneira positiva e racional.
DA REMOÇÃO

O Capítulo XII trata da remoção, definindo-a como "o ato que
desloca o funcionário para outro serviço ou repartição".
ia Capítulo reforça e regula os princípios básicos contidos no
art.. 32 da Lei do Reajustainanto que pós termo ao dogma, da "mamovisibilidade", que eonstituia uru dos polifacéticos "direitos adquiridos"
do funcionalismo. O Estatuto mantem a remoção, por conveaiencia

do sei-viço , a juízo do Governo, admitindo-a, tambern, a pedido do
funcionário.
Regulou a matéria de maneira sucinta e clara, indicando, expressamente, as diversas autoridades competentes para determinar
a remoção, pondo termo à obscuridade até aqui reinante. Quando
a remoção for de um para .outro serviço ou repartição, dentro do
Mesmo quadro, a portaria será expedida pelos diretores gerais da
administração e, quando para outro orgã'o integrante das repartições ou serviços, caberá a expedição do ato respectivo ao chefe da
repartição ou de serviço.
DA PERMUTA
A "Permuta" constitue o objeto do Capítulo XIII e é coneettuada
como uma dupla transferência ou urna dupla remoção, conforme o caso.
Não havia razão para suprimir a faculdade de permuta, desde
que se cercasse o interesse do serviço de todas as garantias, afim de
pó-lo a poberto de qualquer prejuízo. Não seria jnstificavel obrigar o
funcionário, sem razão plausível, a trabalhar em um local onde se
sentisse constrangido ou submetê-lo a um serviço contrário à sua
doia e a seu gosto. Permitiu-se, por isso mesmo. a permuta, estabele-,
medo, contudo, viria' medidas assecuratdrias do interesse da admi-,
flitaraifflo.
O art. 99 estatua que a permuta e6 poderá ser feita mediante

entre cargos de carreira sã é permitida, no Estatato, para a mesma classe, com o objetivo de 901809Urar as Pr11101$00 pedido escrito doe Interessados, afim de por o funcionalismo ao obrigo
de maiores garantias
!trientadores da lei de premoçõee.
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nibilidade,, pela supressão do cargo que ocupava, tem, regra geral,
um grande decresci mo de vencimentos, o que para ele constitue uma
Ás funções gratificadas constituem o objeto do Capítulo XIV. penalidade de que não se fez merecedor, porque nenhuma culpa lhe
Entende-se por função gratificada a instituida em lei, regulamento ou cabe pela supressão do cargo.
Muito mais justo e humano é, portanto, o seu aproveitamento
regimento, para atender aos encargos de chefia, e outros que não aconselhem a criação de cargos públicos, e que o funcionário desempenha, Imediato, para que se corrija essa situação de inferioridade.
Para um funcionário que aguarda promoção, no gozo de todae
• como extensão das atribuições próprias de seu cargo e carreira.
O conceito de "função", criado pela Lei do Reajustamento, numa as vantagens do cargo, é muito menos prejudicial a espera de outra
fórmula nova e feliz, foi integralmente mantido no Estatuto, como se vaga do que para o que está em disponibilidade, com redução das
ve da definição acima transcrita, mas se esclareceu, com precisão, que vantagens pecuniárias e perda de tempo de efetivo exercício, que
serão gratificadas somente aquelas funções expressamente assim ins- somente será contado para efeito de aposentadoria.
Cabe, ainda, ressaltar que grande será a economia dos cofres
tituidas em lei, regulamento ou regimento. Não é qualquer função
desempenhada pelo servidor que permite atribuir-se a este o pagamento públicos si houver o imediato aproveitamento dos funcionários em
de gratificação. Esta só é devida quando existir, a respeito, disposição disponibilidade, porque estes, mau grado os proventos reduzidos que
percebem, constituem como que um quadro suplementar, remunerado,
••
taxativa.
Cumpre assinalar, ainda, que o conceito da Lei do Reajustamento mas que nenhum serviço presta, enquanto naquela situação.
Estabelece o Estatuto que o aproveitamento, dependente, sempre,
foi perfilhado, porque consubstancia providência de acendrada justiça,
determinando, ao invés da criação de cargos para a direção de reparti- de prévia inspeção médica, dar-se-á, tanto quanto possível, em cargo
ções e serviços, a simples designação de um dos componentes da lo- de natureza e vencimentos iguais aos do cargo que o funcionário
tação respectiva para o exercício da função, com economia para os ocupava quando foi posto em disponibilidade.
Consigna, ainda, que, si o aproveitamento se verificar em cargo
cofres públicos e grande vantagem para o funcionalismo.
de vencimentos inferiores aos proventos da disponibilidade, o funaionário terá direito à respectiva diferença.
DAS SUBSTITUIÇOES
Nos casos de haver sido a disponibilidade aplicada como penaQuanto às substituições, previstas no Capítulo XV, foi mantido, em lidade, na forma do art. 157 da Constituição, o aproveitamento só
suas linhas gerais, o decreto-lei n. 618, do corrente ano, feitas pequenas poderá ser feito após verificação, em processo regular, de terem
alterações aconselhadas pela prática. E' que esse decreto se integra cessado os motivos que a determinaram.
perfeitamente no plano de racionalização delineado pela Lei n. 284.
DA REINTEGRAÇÃO
de 1936, cujo cisterna não mais permite a designação de funr :enário de
uma classe de determinada carreira para exercer, no impedimento do
efetivo, cargo de classe imediatamente superior da mesma carreira.
Medidas várias consagrou o Estatuto sobre a "reintegração", para,
Hoje, não se pode mais identificar a função pela classe, mas, sim, que não mais se processasse a mesma independentemente de normas
pela carreira a que o mesmo pertence, de sorte que as atribuições ine- assecuratórias dos direitos do Estado e do funcionário.
rentes a uma carreira podem ser cometidas indistintamente aos comDefinida a reintegração como "o ato pelo qual ex-funcionário
pcnentes das suas diferentes classes. A lotação das repartições deve reingressa no serviço público, com ressarcimento de prejuízos sofridos,
uma vez apurada em processo regular a ilegalidade do ato de sua
ser constituida de tal sorte a se suprirem as necessidades eventuais.
Assim, o art. 96, estabelecendo que gratificação de função caberá destituição ou a improcedência das razões que a determin-arain",
a quem nela estiver legalmente investido, firmou, contudo, o princí- declara o Estatuto que a mesma se farã em virtude de decisão admipio de que terá direito à gratificação de função o funcionário que se nistrativa ou sentença judicial passada em julgado, procedendo-se,
ausentar em virtude do férias, nojo, gala de casamento, serviços obri- neste último caso, na forma que for prescrita na sentença.
gatórios por lei ou de atribuições dacorrentes de sua função.
De -acordo com o Estatuto, a reintegração se fará no mesmo cargo
Dispondo nesse sentido, o Estatuto corrige a lei 'anterior, que ne- anteriormente ocupado pelo re Integrado ou, si aquele houver sido
ga\ a ao substituto e ao substituido quaisquer vantagens, nos casos de transformado, no resultante dessa transformação.
Quando o cargo tiver -sido extinto, a reintegração será feita em
afastamentos pelos motivos enumerados. Realmente um estudo melhor
da matéria convenceu da inexatidão daquele preceito, que mandava não outro, respeitada a habilitação profissional e, no caso de impossipagar a gratificação de função. Quem se ausenta para prestar serviços bilidade de assim se proceder, será o funcionário declarado em disr-_--obrigatórios por lei, por nojo, casamento ou férias, não pode, nem devo nibilidade, com proventos iguais ao vencimento que percebia na época
de sua demissão.
sofrer qualquer prejuízo pecuniário.
Dispõe, finalmente, o Estatuto que, efetivada a reintegração, será
Ainda contempla o artigo um novo caso, não previsto na legislação
vigente: a ausência do funcionário para a prática de atribuições de- destituido de plano, ou reconduzido ao cargo que anteriormente
correntes da sua função. Até aqui, o funcionário que fosse tomar parte ocupava o funcionário provido na vaga deixada pelo que fora destiem congressos científicos. em razão mesmo de sua função, desde que se tuído, sem direito a qualquer indenização, não ficando, contudo,
afastasse desta, ficaria privado da gratificação respectiva. O projeto sujeito à repOsição das importâncias a que tiver feito jús.
corrige essa falha, facultando o afastamento com remuneração integral.
DA READMISSÃO
Por outro lado, assegurando o pagamento de gratificação nos afastamentos determinados pelos motivos expostos, não quis, contudo, o
projeto prejudicar o funcionário substituto. asz ecurando a este. tamO instittito da readmissão nasceu da necessidade de estabeleisem, o pagamento da gratificação respectiva. E' o que prescreve o cer-se, em lei, a diferenciação entre esse e o da reintegração, de modo
art. 101, pondo-se em harmonia com o principio geral que reconhece a evitar-se a confusão entre ambos, comunmente observada. O primeiro
direito A gratificação de função ao servidor, que realmente a exercer. se caracteriza pelo fato de nenhum ontis acarretar à União, ao passo
Outra inovação importante do Capítulo é a faculdade agora re- que o segundo tem conceituação oposta, ocasionando, sempre, ressarconhecida ao funcionário provido em cargo isolado de exercer interi- cimento de prejuízos.
namente outro cargo da mesma natureza, o que, até então, se vedava
De modo explícito e formal, deixam-se conhecer, no presente
de modo terminante. Era, indiscutivelmente, um critério injusto por- Estatuto, um e outro, destacando-se-lhes precisamente as particuiaqu e si se permitia aos estranhos ao quadro do funcionalismo, indepen- ridades que os distinguem.
dente de provas de aptidão ou de capacidade, o provimento interino,
A readmissão resguarda apenas o direito do funcinoário ao
razão maior haverá para facultá-lo ao funcionário que se submeteu a "tempo líquido de efetivo exercício contado para aposentadJria e se
concurso e vem dando demonstração diuturna de sua eficiência e ca- processa, a juízo do Governo", quando verificado não mais subsispacidade. O Estatuto permite o solucionarnento de inumeros casos tirem os motivos determinantes do ato que destituiu o funcion.leio.
concretos, que atormentavam a administração, como os dos anistenDistinguem-na ainda outros característicos, tais como o de se
tes de professores e ajudantes de tesoureiros os quais eram. indfflsita- poder efetivar em outro cargo, "respeitada a habilitação profissional`
velmente, os mais indicados para substituir, respectivamente, os pro- e o de depender da "existência de vaga, a ser preenchida por me.-..-fessores e os tesoureiros. Quanto aos cargos de carreira, não foi pas- cimento." I
sivel adotar a mesma orientação, por ferir de frente o princípio de
es pecialização profissional.
DA REVERSÃO DE APOSENTADOS
DO APROVEITAMENTO DE FUNCIONÁRIOS POSTOS EM DISPOÉ Mc uni instituto de direito público que, si não é novo, porque
NIBILIDADE
de ha muito se verificam reversões de aposentados, é, pelo menoa,
pela primeira vez regulado de modo preciso com fundamentos raSituação precária e da qual deve o Estado cuidar é, sem dúvida cionais, indiSpensáveis à perfeita observância dos princípios de orgaalguma, a do funcionário posto em disponibilidade em virtude da nização do serviço público, postos em prática com a vigência da lel
supressão do respectivo cargo.
n. 284, de 28 de Outubro de 1936.
Por essa razão, determina o Estatuto que os funcionários nessas
Várias são as condições de cujo implemento o Estatuto faz decondições têm preferência absoluta para o preenchimento de todas as pender a reversão.
vagas que se verificarem nos quadros do funcionalismo, qualquer que
Assim, é indispensavel que o aposentado não tenha idade superieg
seja a forma de provimento, inclusive a de promoção por antiguidade. a cincoenta e oito anos e que, mediante processo regular, fique comParecerá, à primeira vista, que esse critério não é justo, porque provado não subsistirem os motivos determinantes da aposentadoria_
pode prejudicar o funcionário a quem caberia a vaga a ser provida
As outras exigências têm em mira assegurar a reversão do ape
mediante promoção por antiguidade.
sentado para cargo de carreira profissional igual ao que exerak
Na realidade, entanto, a medida proposta é calcada nos princípios antes da aposentadoria, ou em cargo isolado para o qual tenha hah5de justiça e acarretará notavel economia cara os nofr-ts !Oh/icos. Em
ts r:Au, e a defender os interesses dos demais funcionários, para ipa
primeiro lugar, porque o funcionário aue tenha sido posto em diepo- com a rescisão,
sejam estes prejudicados cm seus direitos.
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DOS DIREITOS E VANTAGENS
Atendendo à premente e inadiavel necessidade de coibir abusos,
prevê o Estatuto, e discrimina, os únicos casos em que poderá o funLiame que o Estatuto dispõe sobre os direitos e vantagens do eionário perceber gratificação.
funcionário, sistematizando e prescrevendo normas tendentes a fixaAssim, somente será admitida a atribuição de gratificação ao
los, de modo positivo, indiepensavel se tornou, preliminarmente, fazer funcionário nos seguintes casos:
a discriminação dos meemos, afim de que, particularmente, deles traa) pelo exercício Mn determinadas zonas ou locais;
tasse.
pela execução de trabalhos de natureza especial, com risco dri
Assim, o título III "Direitos e vantagens", foi subdividido nos vida bl
ou
da saúde;
seguintes capítulos: do vencimento e da remuneração; das gratifie) pela prestação de serviços extraordinários;
cações; das diárias' das ajudas de custo; das férias; das licenças; das
d) pela prestação de serviços especiais;
concessões; da e,stabilidade; da disponibilidade; da aposentadoria;
e) pela elaboração ou execução de trabalhos técnicos, científicos
da acumulação e da assistencia ao funcionário. E em cada um desses ou de
utilidade para o serviço público;
papítulos é, minudentemente, tratado o assunto respectivo.
la a título de representação, quando em serviço ou estudo no
estrangeiro, ou quando designado para fazer parte de orgão legal de
DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO
deliberação coletiva.
Determina, ainda, o Estatuto o prévio empenho da despesa, e a
De início, define o Estatuto o que seja vencimento e remuneração; obrigatoriedade
da publicação no Diário Oficial, das folhas de
Vencimento — é a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo pagamento de quaisquer
gratificações e, corno corolário dessas estie
exercício do cargo correspondente ao padrão fixado em lei.
veda o empenho de despesa para pagamento de gratificaçõea
Remuneração — é a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo gências,
extraordinário, com o objetivo de remunerar outrem
exercício do cargo, correspondente a dois terços do padrão de venci- por serviço
ou encargos, bem como o pagamento de importância superrer
mentos e mais as quotas ou percentagens que, por lei, lhe tenham serviços
sido atribuídas, ou , no caso de funcionário de carreira de diplomata, ao período do serviço realmente prestado, embora o empenho come
porte a despesa.
do vencimento do cargo acrescido da representação.
Afim de assegurar o pleno cumprimento dessas normas moraliO vencimento não é, pois, um favor concedido peio Estado; é zadoras,
é cominada punição disciplinar ao funcionário que receber
uma nbrigaeão. E, como a toda obrigação deve corresponder um direito, importancia
relativa a serviço extraordinário que não haja prestado
e reciprocamente, o Estado somente deve pagar vencimento àquele e ao que atestar
falsamente a prestação desse serviço.
que, no cumprimento de sua obrigação precfpua, lhe presta os serviços
As demais normas desse capítulo visam, ainda, proporcionar 05
a que se obrigou.
meios à execução fiel do que, em linhas gerais, ficou
O direito do funcionário à percepção de vencimento ou de remu- necessários
exposto,
salientando-se
a que veda a qualquer funcionário o recebineração decorre, portanto, do efetivo exercício do cargo, ressalvados mento simultãneo de mais
de uma gratificação e a que pune o que
os casos que o Estatuto prevê.
ao recusar, sem justo motivo, à prestação de serviço extraordinário.
O vencimento a que tem direito o funcionário é, como ficou dito,
o de seu cargo. Este, entretanto, pode ser em comissão e exercido por
DAS DIÁRIAS
funcionário investido em outro cargo de provimento efetivo. Nesse
caso, é claro, o efetivo exercício, que dá direito à percepção do venImprescindivel se fazia que a legislação sistematizasse as linhas
cimento, é o do cargo em comissão, pelo que o funcionário nessas con- gerais concernentes ao abono de diárias ao funcionário público, para
dições receberá o vencimento respectivo, perdendo o do cargo efetivo, que, de uma vez, ficasse afastada a possibilidade de serem estas atri-:
salvo opção, que lhe é permitida.
buídas a qualquer titulo, sem justo motivo.
O Estatuto especifica, detalhadamente, os casos em que o funcioO fundamento das diárias é o de que ao funcionário que se afasta
nário sofrerá descontos em seu vencimento ou remuneração, estabe- de sua sede para o desempenho de atribuições que lhe forem conws
lecendo uru critério rígido de modo a evitar abusos que redundem em tidas, deve o Estado dar os meios com que possa fazer face às desprejuízo do serviço.
pesas de alimentação e pousada. Trata-se, portanto, de indenizaçãO
O efetivo exercício do funcionário deve ser sempre apurado à das despesas a que o funcionário está sujeito.
vista do "ponto", ou seja "o registo pelo qual se veriiicarão, diariaFicou, destarte, estabelecido o princípio de que as diárias serão
mente, as entradas e saídas do funcionário em serviço".
percebidas pelo funcionário que se deslocar de sua sede, ou seja,
Esse registo, consoante ensina a experióncia longa e acurada das *idade, vila ou localidade onde o mesmo tem exercício para o deseme
empresas particulares, deve ser, de preferencia, mecanico, cuja preci- penho de atribuições que lhe forem cometidas.
são e segurança evitam burlas, protetoras do mão funcionário, em
O abono da diária não se verificará, todavia, quando o deslocadetrimento do que cumpre à risca os seus deveres.
mento do funcionário constituir exigência permanente do seu cargo
O Estatuto deixou a cargo dos regimentos a fixaçãa
ou função.
Ficou adotado o seguinte critério para o cálculo das diárias rí
1. Para a repartição, do período de trabalho diário,
II. Para cada função, do número de horas diárias de trabarieo; gerem abonadas ao funcionário:
III. Para uma e outra, o regime económico de trabalho em turmas
a) diária integral, quando passar mais de doze horas fora da sua
consecutivas, quando for aconselhavel, indicando o número certo de eede;
horas de trabalho exigíveis por semana.
b) meia-diária, quando passar de seis a doze horas.
De fato, a matéria consubstanciada nos troe itens acima é essenEstabelece, ainda, o Estatuto que as diárias serão pagas depois
cialmente regimental. O horário estabelecido, porem, não é fixo.
o funcionário provar o seu deslocamento da sede.
Desde que as necessidades do serviço o exijam, poderá o período de que
trabalho ser antecipado ou prorrogado, a juizo da autoridade com.
DAS AJUDAS DE CUSTO
potente.
Coerente com a orieptação que adotou, o Estatuto dei*
Embora aceitavel, em geral, a legislação anterior, sobre ajudai
mine que sejam remuneradas todas as horas de serviço extraordinário,
abandonando-se, assim, o antigo processo de nunca ser pago o tra- de custo, ressentia-se a mesma de vários defeitos que deveriam ser,
balho da primeira hora. Remunerar todas as horas da prorrogação no interesse da administração, imediatamente corrigidos. Foi eme
pia antecipação de expediente não é um favor do Estado. E' um dever. o principal escopo do Estatuto no que concerne ao assunto,
A ajuda de custo compreende:
Funcionários ha. que, em virtude das funções que desempenham,
não podem estar sujeitos ao "ponto", o que, entanto, não significa
aj transporte do funcionário a de sua família;
dispensa de comparecimento ao expediente. Os regimentos das reparb) despesas de viagem:
tições indicarão quais os funcionários nessas condições, ficando a
e) despesas de primeiro estabelecimento.
regra, desde logo, prevista no Estatuto.
E' dever do Estado defender os interesses dos funcionários no
Para cada urna dessas partes o Estatuto dá normas espeolaiso
concerne aos respectivos meios de subsistência — o vencimento
os casos e proporções em que cabem as mesmas.
ou a remuneração —pelo que não podem os mesmos, como propõe o especificando
Finalmente,
declara ser da competência do Presidente da
Matuto, ser objeto de arresto, sequestro ou penhora, ressalvados os República a fixação
ajuda de custo que deve ser paga ao fundo-.
casos de quotas de subsistência fixadas em sentença judicial passada nário designado parada
serviço
ou estudo no estrangeiro.
em julgado e de dívidas à Fazenda Nacional.
A grande vantagem dessa medida á evitar-se a multiplicidade
Não se descuidou tambem o Estatuto de regular a situação do de critérios
na fixação de ajudas de susto dessa natureza. Mo se
ftaneiouárto, preso preventivamente ou em virtude de sentença su- trata, todavia,
de norma passiva de aumentar exageradamente os
leita a recurso, pronunciado em processo judicial, ou afastado do ser- encargos para o Chefe
do Governo, porque pouco frequentes são aqueles
viço em virtude de inquérito administrativo, mandando que se lhe
atribuam dois terços do vencimento ou da remuneração, até a sentença casos.
DAS FÉRIAS
)infini(iva, quando receberá o terço restante, no caso de absolvição.
ean relação às férias anuais a que tem direito e funcionário, e
DAS GRATIFICAÇÕES
Estatuto trouxe inovações de grande alcance.
A primeira dessas inovações e a de maior interesse para o serAtualmente, são frequentes os abusos e desrespeito à lei, nos di- viço e para o funcionário é a de que ta férias devem ser, todos os
versos setores da administração, no que se refere ao abono de anos, obrigatoriamente gozadas.
ratificações ao funcionário, de vez que estas são concedidas, na mor
É médico-social o fundamento dessa obrigatoriedade e tens
parte das vezes, a título gracioso, sem que revistam o aspecto caracte- intima conexão com os princípios gerais delineados pelo leereto-lei
ico da gratificação, qual' seja o da remuneração de trabalhos %pe- n. 204, de 25 de janeiro de 1938, que criou, nos serviços de pessoal,
.' s e extraordinários.
a secção de aestetencla
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IndiSpen.savel se tornava, porem, que daí não pudessem nascer - •
•
Como se vê, o Estatuto modificou inteiramente o conceito de
lérias, que não constituem mais um favor do Estado, mas uma obri- abusos. E o projeto previu-os, preveniu-Os e deu os meios de
eoibi-los.
gação, ditada pelos novos rumos da medicina-social.
Assim, ficou estabelecido que o funcionário licenciado para •traDeve o Estado zelar, cuidadosamente, pela saúde de seus servidores, para que deles possa, em compensação aos betsefícios que lhes temente de saúde deverá reassunair o exercício de suas funções logo
confere, exigir o máximo de rendimento, em proveito do serviço que for julgado em condições de o fazer, pela inspeção médica a
que ,se submeter, voluntariamente ou ex - officio.
público.
Mister se fazia, ainda, incentivar o funcionário a tratar da própria
Ao funcionário que, durante sim ano inteiro de efetivo exercício,
está sujeito a severo regime de trabalho que o Estado pode exigir, saúde.
. Determinou, por isso, o Estatuto que o funcionário liceneiad2
ame ser dado certo período de repouso, para a recomposição de
sofreria os descoatos de Urn terço da remuneração do 13° ao 180 nwA
energias, gastas no desempenho de suas funções.
A vigente legislação, todavia, admite as férias desde que o fun- do licença e de deis terços nos seis meses subsequentes, disposições
cionário delas se queira utilizar e não boja . prejuízo para o serviço. todavia que não abrangem o caso do funcionário acidentado no exeressa urna norma que não devia ser mantida, porque tombem á cício de suas atribuições ou atacado de moléstia adquirida em
do interesse do serviço que o funcionário repouse anualmente durante serviço.
certo período de tempo, em proveito da propria saúde e, por consePrescreveu, lambem, com o mesmo intuito, que o funcionário
licenciado não contará tempo de serviço para nenhum efeito. Jusguinte, no da produção no t desempenfio de suas atribuições.
_Nenhum prejuízo sofrerá o funcionário em férias, pois durante tifica-se plenemehte essa disposição, porque não é, Lambem, justo,e
o período das mesmas perceberá integral remuneração e será consi- que se dê tratamento absolutrn-tente igual a funcionários em exercício e licenciados.
derado como em efetivo exercício.
Estabelece o Estatuto, finalmente, que, decorridos 24 meses, a.
Para que possa ser fielmente observada a obrigatoriedade do
gozo de férias o Estatuto determina que, em dezembro de cada ano, :funcionário será ,novamente submetido a inspeção e aposentado, si
os eliefes de serviço façam organizar a escala pela qual 'os fundo- ficar provado que persistem os motivos determinantes do, seu licenciamento.
IláViOS sob suas ordens eotrarão em férias no ano seguinte.
Na parte coou:mente à licença concedida ao funcionário por
Se o fundamento das férias é o de permitir que o funcionário
readquira, em dias consecutivos cie repouso, as energias que espondeu motivo de moléstia em pessoa de sua'família, normas foram troçadas
com fiindamentei trein a nos bons princípios do assistência social.
nu desempenho de suas funções, é claro que o Estatuto não pode perPara a conceriin de l i cenças de tal natureza, são sempre indispetimitir que seja levada à conta de fêrias qualquer falta eventual de
sáveis estes requritos:
comparecimento do funcionário ao serviço.
Outra modificação efetuada pelo Estatuto é a da fixação
1) que a pewea viva na dependência do funcionário e conste dos
período de férias, que, de quinze dias úteis, passou a ser de vinie dias assentamentos individuais (leste;
•
consecutivos. Na realidade, tais períodos se equivalena porque. em
2) que esteja gravemente enfe rma ou tenha premente necessiregra, quinze dias úteis representam dezoito, dezenove ou vinte dias dade de se tratar em localidade diversa da do exercício do funconsecutivos. O objetivo dessa Modificação foi o de se evitar que
cionário.
funcionário dê preferência a épocas em que feriados e domingos se
Nenhum desconto sofrerá durante oe ires primeiros meses, o
bua:melam em maior número Pais dias úteis, e que, na escala antes f incionário assim licenciado.
mencionada, fossem desse modo favorecidos estes ou aqueles serviN o hipótese de licença para tratar de interesses particulares,
dores da Nação. raincedicia somente quando não houver inconveniente para o serviço,
DAS LICENÇAS
dar-se-á a perda total de vencimento ou remuneração. Igualmente
No que concerne a licenças ao funcionário, o Estatuto, abando- perderá teclo o vencimento ou remuncração a funcionária casada com
nando o velho, cômodo, mas inaceitavel processo da compilação de :Linchou-ido ou militar, que se licenciar para acompanhar o marido
leis esparsas e do estabelecimento de normas destinadas, tiO somente. miando este for removido sem ser a seu pedido.
a conceder favores, sem que, como fundamento. pudesse ser invoDispõe, finalmente, o capítulo, que será acrescido ao ,tempo de
cado qualquer razão — do ordem social ou • científica, — procurou serviço do funcionado que, na data de entrada em vigor do Estatuto„
fixar, de início, teses em torno das quais girassem as medidas pro-, já temia satisfeito as condições estabelecidas nos arta: 1° e " n-° da---postas.
Lei u. 42, de 15', de abril de 1035, o período correspondente à licença
Discriminados os casos em que o funcionário público pode ser especial não gozada.
licenciado, tratou o Estatuto, particularmente, de cada uma dessas
DAS CONCESSÕES
modalidades de licença, procurando regê-las tendo sempre em vista o
respectivo fundamento social.
O Estatuto teve cio mira distinguir favores de beneficies, conAdmitem-se cinco casos em que se pode verificar a licença do
cedidos ao fulcionalismu.
funcionário:
deixaram não só de ser reconhecidos, mas foram aboI". Para tratamento de saúde, quando acometido de moléstia lidosAqueles,
expressamente, permanecendo estes ampliados, porque plenaou acidentado no exercício de suas atribuições;
mente justificáveis.
2°. Por motivo de moléstia em pessoas de sua família;
Esses benefícios, que o Estado concede ao funcionário, foram en3°. Quando convocado para serviço militar;
feixados
no c,apítulo "Das Concessões", onde são regulados em linhas
0
4 . Para tratar de interesses particulares, e
50 • Quando se tratar de funcionária casada com funcionário ou gerais.
A primeira, dessas concessões e a que permite ao funcionário
militar, sujeito a remoção.
Inicialmente, cabe salientar que o Estatuto modifica, total- faltar ao serviço, até oito dias, sem prejuízo dos vencimentos, per
mente, o conceito da licença para tratamento de saúde. Não d mais motivo do seu casamento, de nojo, de falecimento do 'cônjuge, filhos,
um favor do Estado. E' um dever imposto neles princípios de hu- pai, ln 1 c irmãos.
Outro grande benefício atribuído ao funcionário consigna o promanidade e de organização perfeita de serviço. No tocante às licenças por moléstia ou acidento, teve-se em jeto: ao que se licenciar para tratamento de saúde, e pretender viajar,
vista que o imperfeito estado de saúde do funcionário intere s ea de poderá ser concedido transporte, inclusive para as pessoas de sua
fundo ao serviço público, porque a produção em tais condições, ha família, descontando-se em cinco prestações mensais a despesa
de ser, forçosamente, sobremodo reduzida, em prejuizo da adminis- realizada.
Poderá ser, tombem, concedido transporte à família de funcionário
tração. Indispensavel se tornava, pois, em alguns casos, compelir o
funcionário a se licenciar e em outros facilitar-lhe os meios para que falecer fora de sua sede, no desempenho de serviço público.
Aos funcionários que lidam com valores em moeda corrente,
tanto. E' indiscutivel o prejuieo da administração e a ofensa aos
princípios gerais- de higiene, que •decorre da presença, em serviço, sujeitos, portanto, a frequentes e pequenos enganos, admite o Estatutaan
de funcionário doente, especialmente si atacado de moléstia con- seja prestado usa auxílio, fixado em lei, para compensar as diferenças
de caixa.
tagiosa.
Declara, ainda, que as casas de propriedade da União, que não
Por isso, o Estatuto pune o funcionário que, nesta situação e
ciente de seu estado, comparecer à repartição ou deixar de solicitar forem necessárias ao serviço público, poderão ser cedidas, por aluguel,
licença, e declara incumbir ao chefe do serviço, sob pena de respon- aos funcionários, na forma da regulamentação que for adotada.
Um benefício de grande alcance consigna este capítulo, quando
sabilidade, providenciar para a realização ex-officio da inspeção
médica, quando tiver notícia da existência de algum funcionário estabelece que ao cônjuge ou filhos do funcionário que falecer será
concedida, a título de funeral, importância equivalente a um mês de
naquele caso.
•.
Na hipótese de moléstia comum é, Lambem, do interesso do . Es- vencimento, ou remuneração, e que será paga, pela respectiva repartado o licenciamento do funcionário, porque a meses ou anos tição pagadora, mediante apresentação do atestado de óbito.
Como interessante forma de incentivo aos funcionários para a
de produção reduzida, pela precariedade do estado de saúde, preferivel será o seu afastamento total, por' período em regra geral re- produção de trabalhos de utilidade ao serviço público, e aperfeiçoamento de seus próprios conhecimentos, prescreve o Estatuto que
duzido.
De acordo com as legislações anteriores, era impossível àadmi- o Governo poderá conceder prêmios aos respectivos autores, dentro doe
nistração proceder da forma ora prevista e isso porque o funcio- recursos orçamentários disponíveis.
nário sofria tal corte em seus vencimentos que somente recorria à
Quanto aos descontos na remuneração, foram mentidas as normais
licença quando a tanto obrigado. No momento em que, enfermo, anteriores, que o Governo em boa hora determinou .no decreto-lei
'mais necessitava de recursos, estes lhe ficavam reduzidos a mínimo. n. 312, de 3 de março de 1938.
O Estatuto declara que o funcionário licenciado para tratamento
Tem ein'Tóira, pois, o Estatuto prosseguir na coibição de abusoe, de saúde terá direito ao vencimento ou à remuneração integral, até de certas empresas de crétiito, explorando o funcionalknuo FAO"
doze meses.
na prática da mais clndenavel agiotager
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Por essas razões, indiscutível é a necessidade da permanência de Carta Política, por isso que esta se limita a estabelecer Um mínimo de
normas severas reguladoras dessa eonoessle, para que se não trans- garantias, cuja ampliação fica ao critéeio da lei ordinária. O que esta
não pode é restringir o que a Constituição garante, mas não lhe é
forme em instituto prejudicial aos interesses do funcionário.
Finalmente, como incentivo ao aperfeiçoamento do funcionalismo defeso, em absoluto, ampliar as vantagens fundamentais estabelecidas.
Acresce notar que o Estatuto alterou medularmente o instituto,
e como medida protetora dos que já se acham matriculados em estabelecimentos de ensino, determina o Estatuto que, ao funcionário dando sempre à aposentadoria o çarater compulsório, tendo em vista
estudante, removido ou transferido, por conveniência de serviço, seja que não é conveniente ao serviço conservar na lotação das diversas
assegurada matrícula em estabelecimento congênere do local de sede repartições funcionários inválidos.
A aposentadoria aos trinta e cinco anos, independentemente de inde sua nova repartição ou serviço, em qualquer epoca e independenvalidez, repousa, em primeiro lugar, no pressuposto de que ao cabo
temente da existencia de vaga.
desse tempo de serviço o funcionário, exausto, tem fatal e necessariamente muito diminuida a sua capacidade de trabalho, sendo justo que
DA ESTABILIDADE
ceda a outro o seu posto, mormente porque, tendo mais de trinta anos
O Capítulo VIII define a estabilidade do funcionário, deter- de ex e rcício. a aposentadoria lhe é concedida com remuneração
minando-lhe os prazos em que a mesma se consolida: dois anos para integral. Por outro lado, tendo sido suprimida a licença-prêmio, paos que hajam ingressado ou venham a ingressar, mediante concurso receu acertado permitir ao funcionário justo repouso, após a prestação regular de serviço à administração pública, pelo longo lapso de
e dez, para os demais casos.
-45 Como inovação, figura o direito que se reserva o Estado de exieir tempo estabelecido.
A remuneração integral aos aposentados, em virtude de moléstia
de seu servidor a correspondência, em esforço e dedicação ao serviço
público, aquilo que lhe é proporcionado em direitos e vanla.sens, contagiosa, constituiu Lambem um imperativo de humanidade e jusconsequência natural do regime estabelecido com o advento do Estado tiça e ls te que não seria coerente, ou pelo menos defensavel, quando o
funcionem-:o mais neeeesila de assistência do Estado, levá-lo à apoNovo, que se caracteriza pelo dinamismo construtor.
Evidentemente, não é admissivel, em boa lógicn, que ao Poder sentadoria com redução, às-vezes assás sensivel, de seus vencimentos.
Público, na quadra que atravessamos, onde a competição humana se Em certos cases isso importaria em condenar o servidor a não poder
avoluma no sentido de um ideal do aperfeiçoamento, não restem meies curar-se, por falta de numerário suficiente, e, mesmo, à morte mais
de procurar - os elementos mais aproveitáveis para conse.cueão dos rápida, pela fome ou falta de assistência médica. Ainda se justifica a
concessão de vencimentos integrais como prevenção e defesa do resto
seus elevados objetivos.
Arguir-se em campo oposto o velho e ardico preceito juritlico do funcionaiisino, pois que o servidor atacado de moléstia infecciosa,
que assegura direitos indiviiinals e incidir-se em vício fundamental, podendo aposentar-se sem prejuízo pecuniário, não terá interesse em
ocultar o seu estado, como boje ocorre com grave risco para os deinadinissivel à luz das modernas teorias de direito público.
O Estado, para recompensar o bom e fiel servidor, tem obrigeçãe mais funcionários e a coletividade em gerai.
Na definição do acidente no trabalho, que tambem justifica o dide punir o máo, sem o que gera-se o ambiente de dcserenea e inquietação, incompatível com o progressivo desenvolvimento dos serviços reito á remuneração sem desconto, procurou o Estatuto fixar
-nitidamente o nexo causal entre o trabalho e o evento, chegando mesmo
públicos, em suas múltiplas e amplas finalidades.
A Administração Pública precisa ser composta de elementos a equiparar ao acidente propriamente dito a doença profissional, carauteis para inspirar a confiam ao povo, cujos direitos disciplina, cterizada como sendo a que se deve atribuir cem relação de causa e
efeito às condições inerentes ao serviço ou a fatos nele ocorridos,
ceerdena e ampara.
como a agressão sofrida pelo funcionário, quando no exercício de
E só será obtido esse objetivo, salutar e fecundo, com o sanea- bem
men:90 e expurgo dos "faltosos, ineptos: ou incapazes" de que trata o suas atribuições. desde que o agressor não tenha agido em legítima
ciefesa.
dispez:tivo já analisado.
demais providências constantes do capítulo visam estabele(P.e. sagra-se tombem o prilinipio de que a estabilidade deve estar cei aAs
uniformização e racionalização das medidas adotadas, já quanto
ligada peincipalmento ao serviço, ee modo que ao Governa ficará o
direito Cee pelo instituto ora criado co "Readaptação", aproveitar o à apuração do tempo de serviço, já quaato ao cálculo dos proventos
ou processo para a comprovação de invalidez ou acidente, tomando-se,
—ftinciomfirp onde se tornem mais eficientes as suas aptieries
a tal respeito, as maiores cautelas possíveis, para salvaguarda do
erário público. determinando-se que o laudo médico deverá mencionar
DA DISPONIBILTDADE
a natureza e a sede da moléstia ou leão e declarar expressamente
No capítulo referente à disponibilidade, procurou o Estatuto esta- si o funcionário se encontra era condições de invalidez para o desbelecer os princípios gerais que devem reger esse instituto de direito empenho das atribuições do seu cargo.
. Para o cálculo proporcional dos vencimentos, nos casos de iapúblico, traçando regras que asseíeurcni melhor a situação do funcionário posto em disponibilidade.
validez simple<3. foi mantida a taxa atual, que manda efetuá-lo na
Verificar-se-á a disponibilidade do funcionário em duas lepóteses: base de um 1/30 por ano de serviço sobre a remuneração total, elo
como penalidade, ou em virtude da supressão do cargo que ocupar, ebediénria ao que expressamente determina a Constituição.
desde que não seja possivel o seu imediato aproveitamento.
Essi, critério não é o mais acertado, pois que a tendência modorra
No primeiro caso, o Estetulo refere-se à penalidade estabelecida se inel/na em direção ao seguro social, fazendo variar o benefício
em razão tio tempo mi rins prêmios pagos pelo beneficiário. Entoepelo art. 157 da Constituição.
Foram estabelecidas normas tendentes à objetivação do pre- tomit 0, elo não ponee toem* acolhida no Estatuto, per contrária à dmceito constitucional, o que ainda n5o havia sido feito. apezar de sua posição expressa da Carta
'vtee salientar, ainda, que o novo instituto de readaptação, inurgente necessidade.
Ficou estabelecido, coroo medida de absoluta justiça e defesa dos cluído no Estatuto. trouxe. Lambem, à aposentadoria um conceito
funcionários postes em dispebeibilidede, que os proventos aos mremoe radicaleiente oposto ao até ente() egente. Hoje, a invalidez, para
atribuidos nãO poderão ser inferiores a um terço do vencimento ou a oposentedoria, não mais u refere ao cargo, mas ao serviço público,
visto que o funcionário poderi'i ser apruveitado em outra função na
remuneração percebida quando em atividade.
Esse dispositivo visa evitar que entre funcionários postos em dis- qual e.j . t possível reedaptá-li.
ponibilidade, haja, como ora é comum, muitos com proventos de
Quanto ao prac:eseamento ria aposentadoria, procurou o Estatuto
poucas dezenas de mil reis, que absolutamente uão podem satisfazer simplificá-lo o mais possível, ao ponto de suprimir, por supérfluo.
às despesas de subsistência daqueles e de sua família.
o registo posterior no Tribunal de Goelas. Era preciso por paraMedida justa e oportuna é a que, finalmente, consigna o Estatuto deiro definitivo à mornsidade de tais processos, que sacrificava o
quando determina que o período relativo á dispoaibilidaie é consi- funcionário atingido com a aposentadoria, restringindo-lhe os proderado como de efetivo exercício para efeito da aposentadoria.
vento.: a uni minguado "abono provisório". -até que se liquidasse de~se
firitivamento o tempo de serviço.
DA APOSENTADORIA
Corno se vê das medidas adotadas, das quais se fez ligeira sínO capítulo referente à "Aposentadoria" foi featatado com especial tese, o Estatuto foi pródigo neste passo em favorecer e amparar o
carinho no Estatuto. Estabelecendo um vasto plano de assistência funcionalismo.
DA ACITMIMAÇXO
social, procurando amparar o funcionário em todas as vicissitudes,
aão podia o Estatuto deixar de considerar com suma atenção a matéE' expressa a regra traçada no art. 159 da Constituição de to
ria concernente à aposentadoria, de sorte a assegurar o máximo posde
novembro
de 1937:
servidor
público
no
terreno
de
seu
bem
estar
futuro,
garansível ao
tindo-lhe tranquilidade plena ante os fantasmas da invalidez, da
vedada a acumulação de cargos públicos remune"E'
exaustão, da velhice e da moléstia.
rados da União, dos Estados e dos Municípios".
Não se satisfez, por isso, o Estatuto em perfilhar e reproduzir cie
benefícios consignados na Constituição; não se limitou à aposentadoria
decreto-lei n. 24, de 30 de novembro de 4937, foi o assom remuneração integral, por invalidez, após trinta anos de serviço ou soutoPelo
regulado em suas minúcias, para que o mandamento constitumais
longe.
Foi
além:
go consequência de acidente no trabalho. Foi
cional tivesse fiel execução.
gtabeleeeu a aposentadoria compulsória, com vencimentos integrais,
Elaborado o Estatuto, forçoso seria que nele fosse tratado, pela
do funcionário que completar trinta e cinco anos de serviço, esteja sua natureza. Foram assim, trasladadas com as modificaç5es exigidas
eu não válido, e, ainda, no caso de estar e servidor público atacado pela experiência, as disposições daquele decreto-lei, sem que, todavia,
de moléstias contagiosas e outras como a alieriaçtio mental, a lepra,. tais alterações atingissem a estrutura deste nem se pusessem em
•-osMoer, a cegueira, a tuberculose polmonár aberta: e; em r easos es-J choque com b preceito da Ca-ta Magna.
~MIN:a paralisia.
Este capítulo faz urna inovação interessante, referente aos fun.
ikselm .prpeedendo, ilão ie. poderá acoialar de inconatitucional
WItatp_40s, qugit4Qderjg aojt¡si suêlme pino gt‘
pktligt..itas
itletaNtià IsPlo 11Éj/ de te Ido 1emàle' l~bee egi~dad &ti
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pinção federal, estadual ou municipal, sob pena de ser-lhes cassada a
aposentadoria.
A favor do regime ora adotado no Estatuto, ha o argumento decisivo de que o aposentado é, perante a lei, um inválido para a função
pública, donde não se poder admitir que venha a aceitar cargo ou
função federal, estadual . ou municipal, continuando a perceber do
Estado os proventos decorrentes da aposentadoria.
Outro dispositivo inovador, de absoluta necessidade, tendente a
evitar abusos frequentes, é o que proibd' ao funcionário receber
dentro de cada ano civil, alem de seu vencimento ou remuneração, a
titulo de multa, quota-parte, serviços de fiscalização e inspeção, ou
outra vantagem que, sob qualquer pretexto, lhe seja atribuída, importancia superior ao limite máximo estabelecido em lei.
DA ASSISTENCIA AO FUNCIONÁRIO
o 'Estado Novo se impôs o dever de instituir e desenvolver a
assistência social em ordem a que se possa criar, no ânimo da coletividade que trabalha e produz, um ambiente de bem estar, confiança
e respeito, do qual advirão os melhores frutos.
A série de medidas já adotadas, em outros setores da atividade humana, para obtenção desse fim superior, estava a exigir do Poder
Público fossem tais providências ampliadas de forma a abranger
tambem aqueles que militam na causa pública.
O problema, na complexidade dos seus detalhes, oferece aspectos
os mais variados, notadamente no que concerne à saúde e condições
de trabalho dos servidores do Estado.
Por isso é que se estabeleceu um vasto plano de assistência social.
abrangendo todas as modalidades de previdência e incentivando, de
outro passo, as regras salutares do cooperativismo.
O programa sistemático de higienizacão dos locais de trabalho,
conjugado ás medidas de assistência médico-hospitalar ao funcionalismo público, é providência da mais alta significação no seio da
grande classe, que se sentirá protegida e orientada.
E' a medicina preventiva, com a qual equipara-se o Bras' aos
países onde as conquistas sociais atingiram o mais elevado grau.
Tem amplas e irrestritas finalidades.
A educação física e moral foi tambem objeto da maior atenção no
Estatuto, no qual se generalizam as concessões às fri-nilias dos funcionários, com o intuito de defender-lhes a saúde e estabelecer-lhes
tranquilidade de espírito.
No campo intelectual, são Inúmeras as vantagens que oferece o
Estatuto, possibilitando a todos, sem distinções nem preferências
pessoais, o aperfeiçoamento dos conhecimentos que possuam.
Os concursos de monografias, as viagens de estudos e observações
no estrangeiro ecoarão, por certo, da melhor forma, no seio do funcionalismo público, despertando-lhe o verdadeiro espírito de competição, no seu mais puro e elevado sentido.
O espírito associativo, que se procurou educar e desenvolver,
promovendo meios para recreio coletivo dos funcioná-los, fora •tas
horas de trabalho, trará consequências benéficas a todos, disciplinando hábitos e costumes.
É, numa frase, o rejuvenescimento das energias físicas, morais
e intelectuais dos que trabalham para a Nação, com o principal e
único propósito de elevá-la e dignificá-la para figurar, entre as primeiras, no concerto universal.
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DAS RZSPONSABILIDADES

As responsabilidades dos funcionários estão caracterizadas devi-u
demente em capítulo próprio, complementar do Título TV do Estatuto.
Enumeradas seguidamente, mostram ao servidor o que lhe cumpre
zelar e defender, Para corresponder à confiança que o Estado lhe
deposita.
Aos que, por força das atribuições peculiares a seus cargos, são
depositários de valores da União, reserva o Estatuto dispositivo
especial une lhes precisa as respobsabllidades, de modo a permitir-lhes
a perfeita exêcução de seus encargos.
Relaciona-se com este o capítulo seguinte, referente às penalidades e ação disciplinar, onde está prevista a sanção penal em harmonia com o grau de responsabilidade.
•
DAS PENALIDADES E DA AÇÃO DISCIPLINAR

Condensa este, capítulo do Estatuto as regras a quó se sujeltaralL,
a ação disciplinar, estabelecendo a escala gradativa das penalidades
que ao funcionário poderão ser aplicadas e discriminando as autoridades competentes para iin9ô-las.
O sistema anterior, de legislação esparsa e de normas especiais
para cada ministério, repartições ou serviços, trazia enl, si o grave
erro de, alem da falta de sistematização, dar tratamento 'desigual aos
funcionários do Estado, como se, perante ele, não fossem todos
já pelos direitos que lhes assistem, já pelos deveres que devem ter.
O Estatuto manteve, ampliando, o que existia na legislação anterior, estendendo a sua aplicação a todo o fuecionalismo púhliro civil
da União.
Evitou-se, ainda, pela precisa discriminação de penas e de competência para aplicá-las, o abuso de poder, resguardando-se, destarte,
os direitos dos funcionários, protegendo-se os que cumprem fielmente
suas obrigações e I facultando-se ao Estado meios de punição dos que,
esquecidos de seus deveres, causam prejuizo à administração e a seus
colegas.
A le.a4 disciplinar do Estado deve ser rígida e inflexível. E se;
'amo proposta salvaguarda de quaisquer abusos os bons elementos,
atingirá, forçoso e unicamente, os que não retribuem os benefícios e
vantagens que lhes são assegurados.
Não se referem ao bom funcionário as normas reguladoras rir ação
disciplinar e imposição do penalidades, como ao bom cidadão nunca
são aplicados os rígidos preceitos do Código Penal.

DOS ORGÃOS DE COORDENAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO ,aseijri,
Não poderia o Estatuto deixar de consignar um capítulo especial
sobre os orgãos de coordenação e aperfeiçoamento do serviço público.
São eles:
a) O Departamento Administrativo do Serviço Público (D. A.
S. P.), orgâo constitucional da Presidência da República, destinado a cooperar 1 com os poderes públicos nos assuntos referontes à
organização, coordenação, execução, fiscalização e aperfeiçoamento
dos serviços públicos federais, bem como a selecionar os candidatos
aos cargos públicos e promover a readaptação e o aperfeiçoamento
dos funcionários. A esse orgão incumbe, ainda, a fiscalização do
exato cumprimento das leis, regulamentos, regimentos, instruções e
normas de servieo.
b) As Comissões de Eficiência, unia em cada ministério, afim de,
perfeitamente articuladas com o D. A. S. P., facilitarem a execução
DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES
do que a este se atribue;
c) Os serviços do pessoal dos ministérios, incumbidos da mor- :
DOS DEVERDS
denação sistemática dos assuntos relativos aos funcionários e extranumerários, bem como da execução e fiscalização das medidas de
Merece destaque este capítulo, em que são definidos e delimitados carater administrativo, econômico e financeiro, que a respeito forem
os deveres dos servidores do Estado, dentro de regras inflexíveis de adotarias.
moralidade administrativa.
Todos esses °mãos e outros que a lei instituir com o mesm- o
Calcado no princípio de autoridade, por que se rege, o Estado Novo objetivo estarão em direta coordenação entre si, sem prejuízo da
tem por principal escopo a ordem e a disciplina, indispenseveis, em subordinação administrativa a que estiverem sujeitos.
qualquer ramo da atividade humana, à consecussão de um fim superior de organização de trabalho.
DO DIREITO DE PETIÇÃO
O clima anterior de desritmia nacional em que se agitava o pais,
Reconhece o Estatuto ao funcionário o direito de petição, declaonde os costumes e vícios políticos se desmediram, produziu, como era
de esperar, efeitos dissolventes da disciplina no seio do funcionalismo, rando ser lícito ao mesmo "requerer, representar, pedir reconsideração
originando-se disso uma falsa compreensão de deveres, enquanto as e recorrer", dentro das normas da urbanidade.
A utilização desse direito, todavia, ha de catar subordinada a
situações de favoritismo se incrementavam.
É fora de dúvida que as consequências desse fenômeno vieram al- regras tendentes a coibir abusos e tumultos no que concerne se.
cançar até aqueles que se orientavam pelo verdadeiro prisma de com- assunto.
preensão funcional, gerando uni clima de insegurança e incredulidade.
Tais regras destinam-se a evitar, principalmente:
E o serviço público sofria na sua execução e perfeição, merecendo
I) que o funcionário requeira à autoridade em cuja alçada nãe.
mesmo as criticas mais acerbas pela sua morosidade ou estagnação. se compreende a decisão;
- O funcionário baixára de nível no conceito público, chegando
2) que a solicitação não seja encaminhada sinão por intermédio
mesmo a ser considerado, com flagrante injustiça à maioria da classe. autoridade a que estiver, diretamente subordinado o funcionário; dst,
como parasita do Estado.
3) que se repitam, sem limites, os pedidos de reconsideracis
Assim, o Estatuto que lhe proporciona medidas acauteladoras de os recursos de atos ou decisões.
seus direitos, auscultando-lhe as necessidades e provendo-as mioPara a consecussão &SSC objetivo, fixa o Estatuto normas te.
na!mente, resguarda-o das criticas tendenciosas, definindo-lhe, com dispensáveis, as quais, porem, alo restringem aquele direito de MJ"
precisão, os deveres de cujo cumprimento decorrerá a elevação de que ao funcionário é reconhecido.
seu conceito moral e intelectual.
Determina, tambern, o Estatuto que o funcionário só poderá is• São estabelecidos regras rígidas, rias humanas, e que nenhuma correr ao Poder Judiciário depois de esgotados todos os recursos
dificuldade encontrarão, por certo, em seu futuro cumprimento
esfera administrativa, visando, com USO, estabelecer no espirito
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funcionalismo público, a confiança na justiça administrativa, para
cuja moralidade Lambem foram traçadas normas.
Dispõe, ainda, o Estatuto sobre a prescrição do direito de pleiteie
na esfera administrativa e sobre a interrupção dos prazos par
aquela fixados.
Finalmente, estabelece o prazo de noventa dias, no máximo, pari
julgamento dos recursos, afim de evitar-se que o funcionário seul
prejudicado por demoras na decisão de assuntos do seu interesse.
DAS DISPOSMES FINAIS
O primeiro artigo deste capitulo consagra a data de 28 de Outuoro para comemoração do Dia do Funcionário Público.
É uma justa maneira de evocar sempre a promulgação da Lei do
Reajustamento — passo inicial e decisivo da racionalização do serviço
público.
Foi, realmente, a partir desse advento grandioso que começou o
-‘)*Itincionário a constituir preocupação constante do Estado, que, por
muitas e variaeas formas, o assiste, amparando-o mos seus verdadeiros interesses, desenvolvendo-lhe o espirito associativo no sentido
elevado e sadio de colaborar na obra de reconstrução nacional.
Hoje, a nossa organização estatal tem pi; base o perfeito funeionamento da máquina administrativa sobt . e que assentam as suas
¡real izaçõ .
Por isso, faz-se mister a conjugação de todos os esforços nesse
Oentido, para manter-se o conveniente equilíbrio.
É, pois, para tanto, necessário que se entrosem perfeitamente ser;viços e servidores do Estado.
Daí a série de medidas que vem tomando o Poder Público, das
'quais, evidentemente, ressalta e avulta o presente Estatuto.
Segue-se, em dispositivo especial, a obrigatoriedade da adoção
da Caderneta do Funcionário, uma das grandes inovações da Lei a. 284,
de 28 de Outubro de 1936. Necessitava o funcionário possuir, tal
como o militar e o próprio empregado de empresas particulares, um
documento que lhe servisse, não só de prova de identidade, mas congiLuisse, ainda, um resumo fiel, sempre à mão, de sua vida funcional.
I
O Estatuto se limitou a manter os dispositivos existentes sobre o
i ,ãssunto, estabelecendo ainda a entrega da caderneta ao funcionário.
mo ato da posse e determinando, em cada caso, as épocas próprias para
,sas diversas anotações.
Outra norma altamente moralizadora é a que consigna o Esta1
4uto, vedando o pagamento de pessoal por conta de saldos de verba
sigrixa, verba material, depósitos, fiscalização, inspeção, rendas internas,
patrimoniais, caixas de economia e recursos semelhantes.
Eloquente é a necessidade de tal proibição, para que venha a
caer integralmente cumprido o preceito constitucional que determina
a unidade orçamentária e manda incorporarem-se à receita todos os
tributos, rendas e suprimentos de fundos, incluídas na despesa todas
as dotações necessárias ao custeio dos serviços públicos.
Consigna, (finda. o Estatuto, neste capitulo, a possibilidade de ser
'estabelecido o regime do tempo integral, para os cargos que a lei
determinar, do que, aliás, já cogitara a Lei n. 284, de 28 de Outubro
de 1936, firmando, de maneira taxativa, a proibição, p ara o funcioe
'tário sujeito a esse regime, de exercer outra atividade pública ou
,particular.
Não carece, pois, de justificação o alcance moralizador dessa
providência.
A revogação da Lei n. 42, de 15 de abril de 1935, que regula a
Concessão da chamada "licença-prêmio", é consequência da ordem de
vantagens reais outorgadas no Estatuto.
A amplitude com que foram encaradas as concessões das licenças
para tratamento de saúde, as que mais se coadunam com a fe:cão social
de assistência sempre mantida no Estatuto, ditava a cassação dessa
, saltima que é, antes, uma "licença-favor".
Concedida ao funcionário que durante dez anos não faltar ao
'serviço, importa em premiá-lo pelo exercido de um dever a que é
'obrigado por lei, e nisso está, evidentemente, o seu fraco fundamento,
eeesló g ico e moral.
Não é admissivel premiar-se alguem pelo fato de satisfazer o
Mais comezinho dos deveres.
A falta de assiduidade, sim, deve ser punida por constituir transgressão de dever' imposto pela moral e pela lei.
Descanso ao funcionário, são aS férias anuais, de que trata o
capítulo próprio, com especial atenção.
Produto de uru liberalismo exces.sico e sem fundamento, a
licença-prémio não poderia permanecer na lz , gislacão do Estado
Novo,
Concluindo, Senhor Presidente. apoia-se este Departamento na
ampla e minuciosa justificação de todos os capítulos, acima oferecida, para avançar a afirmativa de que, :oh bons auspicios, será recebido o Estatuto que tenho a honra do pa c sar às mãos de Vossa Excelência .
Aproveito a oportunidade par ;'t rene‘ar a Vossa Excelência os
ui . ,-,,estos do meu mais profundo respeito.
Luis Simões Lopes.
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Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis da União
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o art. 180 da Constituição,
DECRETA:

TITULO I
Disposições preliminares
Art. I'. O presente ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
CIVIS DA UNIÃO, expedido na conformidade do art. 156 da Constituição, regerá as condições de provimento nos cargos federais, os
direitos e vantagens, os deveres e responsabilidades dos funcionários
civis da União, bem corno prescreverá normas orientadoras do Serviço
Público que, diretamente, digam respeito aos mesmos.
Art. 2°. Funcionário público é a pessoa legalmente investida em
cargo público.
Art. 3'. O conjunto das atividades civis, diretamente exercidas
pela União, constitue o Serviço Civil Federal, que será executado por
funcionários públicos, cujos cargos constem de quadros fixos, e por
pessoal extranumerário.
Art. 4. A execução dos serviços públicos será determinada por
disposições legais, regulamentares ou regimentais e por decisões e
instruções, baixadas pelas autoridades competentes.
Art. 5'. Os regulamentos, no que Se refere ao Serviço Civil
Federal, consubstanciarão as medidas necessárias à aplicação geral
e uniforme das leis.
Parágrafo único. Os regulamentos serão baixados por decreto
do Presidente da República.
Art. 6. Os regimentos determinarão a competência, a jurisdição
e a composição das repartições, estabelecendo normas para o seu
funcionamento.
Parágrafo único. Os regimentos serão assinados pelo Ministro
de Estado e aprovados por decreto do Presidente da República.
Art. 7". Os princípios do presente Estatuto são extensivos aos
funcionários do Poder Legislativo, aos membros da Justiça, do Ministério Público e do Magistério, desde que não colidam com os dispositivos constitucionais.
Art. Er. Os princfpios do presente Estatuto servirão de norma
para a elaboração dos Estatutos dos funcionários públicos civis
estaduais e municipais.

TITULO II
Provimento e vacancia dos cargos públicos
CAPITULO I

Doa CARGOS PÚBLICOS
Art. r. Cargos públicos para os efeitos deste Estatuto são os
criados por lei, em número certo, com denominação própria e pagos
pelos cofres da União.
Parágrafo único. O vencimento dos cargos públicos obedecerá à
tabela de padrões previamente fixada em lei.
Art. 10. Os cargos públicos são de carreira ou isolados.
Parágrafo único. São cargos de carreira os que integram classe
e correspondem a uma profissão; cargas isolados os que não podem
integrar-se em classe, por corresponderem a certa e determinada
função.
Art. 11. Classe é um agrupamento de cargos de igual padrão de
vencimento e mesma profissão.
Art. 12. Carreira é um conjunto de classes escalonadas segundo
os padrões de vencimento adotados e se caracteriza pela profissão.
Parágrafo único. As atribuições inerentes a uma carreira podem
ser cometidas, indistintamente, .aos funcionários de suas diferentes
classes.
Art. 13. Quadro é um conjunto de carreiras e cargos isolados.
Art. 14. A criação, transformação ou supressão de cargos públicos
só será feita com indicação expressa, em cada caso, do Ministério, do
quadro, da nomenclatura e do número de cargos, observada a tabela
de padrões de vencimento em vigor.
Art. 15. Na criação ou transformação das carreiras, será mantida
uma proporção conveniente entre as classes que as constiluirem,
obedecido o princípio fundamental de que o número de cargos de urna
classe será maior que o da classe imediatamente superior.
§ 1°. Quando se tratar de criação do Lacreiras. respeitar-se-ão
os níveis de remuneração alribilidos a profissões correlatas.
2". Os cargos criados eia carreiras já existentes serão incorporados às classes respectiv . is, n 11 . erlecido 1 qiie orerrittiii o g te artigo.
difn-•re.de- carreiras.:
f,n1r..
Art. 1O. Não trivora
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CAPITULO II
DO PROVIMENTO

•

•

Art. 17. Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros,
observadas as restrições e condições de capacidade prescritas nas leis
e regulamentos ou instruções emanadas dos orgãos incumbidos de
selecionar os candidatos.
Art. 18. Compete ao Presidente da República prover, por decreto,
os cargos públicos federais, ressalvadas as exceções constitucionais.
Art. 19. Os cargos públicos são providos por:
I. Nomeação;
II. Promoção;
III. Transferência;
IV. Reintegração;
V. Readmissão;
VI. Reversão de aposentados;
VII. Aproveitamento de funcionários postos em disponibilidade.
Art. 20. O candidato ao provimento em cargo público deverá
satisfazer os seguintes requisitos indispensáveis:
I. Ser brasileiro;
II. Estar no gozo dos direitos civis e políticos;
LI!. Ter completado dezoito anos de idade;
IV. Haver cumprido as obrigações e os encargos para com a
sogurança nacional;
V. Ter boa conduta;
VI. Provar que:
a) goza de boa saúde atual;
b) possue a necessária aptidão para o exercido cia runç'ão.
VII. Ter-se habilitado previamente em concurso, salvo quando
se tratar de cargos isolados para os quais não haja essa exigência;
VIII. Ter prestado fiança, quando o exigir a função do cargo;
IX. Ter atendido às condições especiais prescritas para determinados cargos ou carreiras.
Parágrafo único. Os itens I, II, ITT, IV e VII deste artigo não
se aplicam nos casos dos itens IV a VII do art. 19
CAPITULO III
DA VACÂNCIA

Art. 21. A vacancia do cargo decorrerá de:
o) exoneração:
b) demissão;
c) promoção;
d) transferência;
e) disponibilidade;
f) aposentadoria;
g) nomeação para outro_cargo;
h) falecimento.
Art. 22. A vacância em virtude de decreto de exoneração poderá ser:
a) a pedido cio funcionário;
b) a critério do governo, quando a investidura for em cargo do
comissão.
Art. 23. Mediante decreto de demissão, dar-se-á a vacância:
a) por abandono do cargo;
b) no interesse da administração;
c) a bem do serviço público;
d) 'quando não satisfeitas as condições exigidas durante o estágio probatório.
Art. 24. Quando se tratar do exercício de função, gratificada
ou não, dar-se-á a vacância, mediante ato da autoridade competente,
por:
I. Dispensa da função:
a) a pedido do funcionário;
1,) a critério da autoridade;
I. Destituição, na forma do art. 252 deste Estatuto.
Art. 25. Efetuada a promoção, transferência, disponibilidade
como pena disciplinar, ou aposentadoria do funcionário, verificarse-á automaticamente a vacância do cargo que o mesmo ocupava,
a qual não dependerá, como no caso de falecimento, de ato que a
declare.
Art. 26. Nos casos de nomeação do funcionário para outro cargo,
não efetuada por transferên
cia ou readaptação, haverá sempre ato
deelaratório da vacância 'do .anteriorniente ocupado.
Parágrafo unico. Não obedecerão a esse princípio as hipóteses
de nomeação de funcionário para cargo de provimento em comissão,
e de ocupante de cargo isolado, de provimento efetivo, para outro.
.‘
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Art. 23. Os concursos serão de provas, de títulos, ou de provas
a títulos, conforme determinar o orgâo competente.
Art. 29. Os concursos poderão ser exclusivamente de títulos,
quando a habilitação para o exercício da função depender de una
ou mais cursos especiais, considerando-se, como titulo preponderante,
a prova habil de conclusão do curso ou cursos, levando-se em conta
a respectiva claSsificação.
§ 1°. A classificação, feita mediante atribuição de pontos, será
revista sempre que novos concurrentes conduirem o curso ou cursos.
§ 2°. Considerar-se-á curso para os fins deste artigo, apenas o
que for legalmente instituído.
.Art. 30. Os regulamentos determinarão:
I. As carreiras em que o ingresso dependerá de cursos de es..
Decio] ização;
II. Aquelas em que o ingresso se processará, mediante concurso,
entre os funcionários de carreiras de nivel inferior;
III. As carreiras cujas funções, alem de outras exigências legais
ou regulamentares, somente possam ser exercidas pelos portadores
de certificados de conclusão de curso secundário fundamental &Eiacomplementar é diplomas de conclusão de curso superior ou profissignal, expedidos por institutos do ensino oficiais ou oficialmente
reconhecidos;
IV. As condições que, em cada caso, devem ser preenchidas para
•o provimento dos cargos isolados.
Parágrafo Único. Enquanto não forem expedidos os regulamentos.
as determinações deste artigo serão estabelecidas nas instruções dc
concurso.
Art. 31. A idade para a inscrição em concurso e e prazo de
validade deste serão fixados, de acordo com a natureza das atribuiçõee
da carreira ou cargo, nas instruções respectivas.
Art. 32. Não ficarão sujeitos a limite de idade para inseriçãc
em concurso é para nomeação, os que já foram funcionários públicos federaisi
Parágrafo ;único. O disposto neste artigo é extensivo a extra.
numerários mensalistas e diaristas que contem, pelo menos, doze
meses de efetivo exercício.
Art. 33. Realizado o concurso, será expedido, pelo orgão competente, o certificado de habilitação.
CAPITULO V
DAS NOMEAORS

Art. 34. As nomeações serão feitas:
_1.- A título precário, para estágio probatório, quando se tratar de qualquer cargo público de provimento efetivo, ainda que preenchido por concurso;
11. Em comissão, quando se tratar de cargo isolado que, em
virtude de lei, assim (leva ser provido;,
111. Em rareie' interino:
a) no impedimento do ocupante efetivo de cargo isolado;
• b) em cargo vago de classe inicial 'de carreira, para o qual Nae
haja candidato legalmente habilitado.
Art. 351 E' vedada a nomeação de candidato habilitado eui
condam, após a expiração do prazo de sua validade.
Art. 36. , Estágio probatório é o período de vinte e quatro meses
de efetivo exercício do funcionário nomeado para qualquer cargo
público de provimento efetivo, isolado ou de carreira, durante o
-qual é apurada a conveniência ou não de sua confirmação, mediante
verificaçãO dos seguintes requisitos:
1. Idoneidade mora'
II. Disciplina;
TIL. Assiduidade;
IV. Dedicação ao serviço;
V. Aptidão para o cargo.
a 1°. Alem 'de encaminharem ao Serviço do Pessoal o Boletim
do Merecimento, os chefes de repartição ou serviço, nos quais sir am
funcionários que estejam sujeitos ao estágio probatório, informarão
reservadamente, à, Comissão de Eficiência, sobre os mesmos, te-1
em vista os requisitos enumerados nos itens I a V deste artigo.
a 2°. .A; vista dessas informações, a Comissão de Eficiência ma
nifestar-se-á favoravel ou contrariamente à confirmação.
a 3°. Julgando o parecer da Comissão de Eficiência, o Ministr(
de Estado, ! si considerar aconse/havel a demissão do funcionáric
-encaminhará ao Presidente da República o respectivo decreto; er
caso contrário, a confirmação não dependerá de qualquer novo ato
a 4°. A apuração dos requisitos de que trata este artigo dever
processar-se de modo que a demissão do funcionário possa verifi
car-se antes de decorridos vinte ,e quatro meses de exercício n
cargo.
Art. 37. Serão providos por livre escolha do Presidente (República os cargos isolados, respeitadas as restrições legais e r(
gulamentares.
§ 1'. Continuará no gozo de todos os direitos o funcionar
DOS CONCURSOS
efetivo nomeado para exercer cargo em comissão.
a 2°. São exigíveis, no provimento por livre escolha, os :nu
Art. 27-. Ninguem poderá inscrever-se em concurso sem provas eitos previstos no art. 20.
de identidade-e de ser brasileiro, alem , das que forem . eaigida..s peleArt. 38.., Quando se tratar de vaga 'em classe inicial de ea
orgão competente
. isolado• poderá ser
_ re;;:kt ou ana • cario
_ . aaajo o preenchimento c
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§ 1°. Esse prazo poderá ser prorrogado até sessenta dias, a juízo
carater interino, enquanto não houver candidato habilitado em con- da autoridade
competente, por solicitação escrita do interessado.
I,
II,
III,
IV,
V,
VI
e
VIII
do
art.
20.
itens
- OUTSO, atendidos os
§ 2°. Se a posse não se verificar dentro do prazo inicial e da
§ P. O funcionário de carreira não poderá ser provido interi- prorrogação,
será expedido decreto tornando sem efeito a nomeação..
namente em outro cargo.
§ 2°. O exercício interino de um cargo, cujo provimento deCAPITULO Mn
penda de concurso, não isenta dessa exigência o seu ocupante, para
nomeação efetiva, qualquer que seja o seu tempo de serviço público.
DO EXERCÍCIO
§ 3°. Todo aquele que ocupar interinamente cargo, cujo provienda
de
habilitação
prévia
em
concurso,
será
insmento efetivo de p
Art. 47. O exercício é a permanência do funcionário em serviço.
crito, ex-o ( f no primeiro que se realizar para cargos da respectiva profissão.
§ 1°. O início, a interrupção e o reinicio do exercício serão obri§ 4°. A aprovação da inscrição dependerá da satisfação, por gatóriamente registados na Caderneta do Funcionário.
parte do interino, de todas as exigências contidas nas instruções
§ 2°. O registo, feito no serviço ou repartição em que estiver
lotado o funcionário, será imediatamente comunicado ao Serviço do
que regularem o concurso.
§ 5°. Homologadas as inscrições, serão imediatamente demi- Pessoal respectivo e às autoridades interessadas no seu conhecimento.
tidos os interinos que tiverem deixado de cumprir o disposto neste
Art. 48. O chefe da repartição ou do serviço em que for lotado
o funcionário é a autoridade competente para dar-lhe exercício.
artigo e seus parágrafos.
§ O. Após a homologação da classificação dos candidatos que se
Art. 49. O exercício do cargo ou da função terá início dentro
-tiverem submetido a concurso, serão imediatamente exonerados os do prazo de trinta dias, contados:
Interinos inabilitados.
I. Da data da posse, nos casos de nomeação e designação;
CAPITULO VI
IT. Da data da publicação oficial do ato, no caso de remoção ou
transferência.
DAS FIANÇAS
§ P. O prazo previsto neste artigo poderá sor prorrogado, por
solicitação do interessado e a juízo da autoridade competente, desde
Art. 39. A posse do cidadão nomeado para cargo cujo provi- que não exceda de trinta dias, contados das datas indicadas nos
mento exija, por prescrição legal ou regulamentar, prestação de itens I e II.
fiança, dependerá da satisfação desse requisito.
§ 20 . O funcionário removido ou transferido, quando licenciado,
terá trinta dias, a contar da terminação da licença, para entrar em
§ 1°. A fiança poderá ser prestada:
exercício.
I. Em moeda corrente nacional;
Art. 50. O funcionário promovido poderá continuar em exercício
II. Em títulos da Dívida Pública da União;
na repartição em que estiver servindo.
III. Lm apólices de seguro de fidelidade funcional, emitidas por
Parágrafo único. O funcionário nomeado deverá ter exercício
institutos oficiais ou companhias legalmente autorizadas a explorar, na repartição em que houve vaga na lotação.
no país, essa modalidade de seguro.
Art. 51. O funcionário não poderá, sob qualquer pretexto e a
§ 2°. O funcionário não poderá ter liberada a sua fiança, antes qualquer título, ter exercício em serviço ou repartição diferente
da tomada de contas pelo orgão competente.
daquele em que estiver lotado, salvo os casos previstos neste Estatuto
§ 3°. O funcionário que tiver prestado flano" para garantia do ou prévia autorização do Presidente da República, para fim deterexercício de um cargo, não precisará prestar outra, ficando apenas minado.
sujeito a reforçá-la, si for o caso, quando nomeado para outro cargo
Parágrafo único. O pedido de autorização deverá indicar, expresafiançado.
samente, o motivo que o justifique e o prazo do afastamento do
§ 4°. O responsavel por alcance ou desvio de material não fica funcionário da repartição ou do serviço em que estiver lotado.
,
ainda
Isento da ação administrativa e criminal que no caso couber
Art. 52. Entende-se por lotação o número de funcionários de
_ que o valor da fiança seja superior ao prejuízo porventura verificado. cada carreira e de cargos isolados que devam ter exercício em cada
repartição ou serviço.
Art. 53. O cidadão empossado deverá apresentar ao serviço do
CAPITULO VII
pessoal respectivo, antes de entrar em exercício, os elementos flocos.
sários it abertura do assentamento individual.
DA POSSE
Art. 54. O funcionário que não entrar em exercício dentro do
Art. 40. Posse é o ata que investe o cidadão em cargo ou em prazo, será demitido do cargo ou dispensado da função.
Art. 55. Salvo os casos previstos no presente Estatuto, o funfunção gratificada.
Parágrafo único. Não haverá posse nos casos de promoção de cionário que interromper o exercício por trinta dias consecutivo&
será demitido por abandono de cargo.
siesignação para o desempenho de função não gratificada.
Art. 56. O número de dias que o funcionário gastar em viagem,
Art. 41. São competentes para dar posso:
para entrar em exercício, constitue período de trânsito e será conI. O Presidente da República, aos Ministros do Estado e aos diri- siderado, para todos os efeitos, como de efetivo exercício.
Parágrafo único. O período de trânsito será contado da data do
gentes dos orgãos que lhe são diretamente subordinados, ao Procurador Geral da República e ao Consultor Geral da República;
desligamento do funcionário.
ArL. 57. Não poderá exceder de quatro anos, contados da data
Il. O Supremo Tribunal Federal, aos seus Ministros;
III. Os Tribunais de Apelação, aos desembargadores e o res- de entrada em exercício, a permanência do funcionário em comissão
pectivo Presidente aos Juizes, Suplentes e' Serventuários da Justiça; no estrangeiro.
Parágrafo único. Excetuados os funcionários da carreira de
IV. O Ministro da Justiça, aos Procuradores Gerais da República,
diplomata, nenhum outro poderá ser designado para a mesma codo Distrito Federal e do Território do Acre;
V. O Procurador Geral, aos membros do Ministério Público da missão no estrangeiro antes de decorrer o prazo de quatro anos dei
União e os Procuradores Gerais do Distrito Federal e do Território efetivo exercício no Brasil.
Art. 58. O funcionário que for eleito para desempenhar mando Acre, aos membros do Ministério Público local;
VI. O Tribunal de Contas, ao seu Presidente, e este, aos membros dato eletivo será considerado em exercicio, para todos os efeitos,
exceto quanto à percepção de vencimento ou remuneração.
do Corpo Especial e do Ministério Público;
Parágrafo (mico. Em caso de mandato legislativo será considee
VII. As autoridades designadas nos respectivos regimentos, aos
membros e funcionários dos orgã.os diretamente subordinados ao rado em exercício apenas durante o período dai sessões.
soPresidente da República;
CAPITULO 11
VIII. Os Chefes ou Diretores do Serviço de Pessoal, nos demais
oasos
Dá PROMOCX0
Art. 42. A posse verificar-se-á mediante a assinatura de um
termo em que a pessoa nomeada ou designada prometa cumprir fielArt. 59. Proffloção é 1:1 ato pelo qual o funolonário tem acesso,
mente os deveres do cargo ou da função.
carater
efetivo, à classe imediatamente superior àquela que ooupsi
Parágrafo
único.
O
termo,
Lambem
assinado
pela
autoridade
que
•
Orn
der posse, será arquivado, depois dos competentes registos, no Serviço na carreira a que pertence.
Art. 60. As promoções obedecerão alternadamente ao critério da
do Pessoal.
antiguidade de classe e do merecimento, exceto quanto à classe final
art. 43. A posse não poderá ser tomada por procuração.
• Art. 44. Por ocasião da assinatura do termo, o empossado recebert de cada carreira; neste taso, obedecerão, exclusivamenta, ao critério
um exemplar da Constituição da Ropública, outro do Estatuto doa do merecimento.
Parágrafo único. Será declarado, expressamente, Me sespectivg
Funcionários Públicos Civis da União, • uma coleção completa de
o critério a que a promoção obedeceu.
leis, regulamentos, regimentos e instruções que lhe sejam necessárias decreto,
Art. (HL Compete privativamente às Condastier de Eficiêncisí
ao desempenho do cargo ou da função.
Art. 45. A autoridakie que der posse ficará obrigada, sob pena elaborar as propostas de promoção, observadas ae disposições
de responsabilidade, a verificar ai foram satisfeitas as condições esta- presente Estatuto e do regulamento que vigorar.
Parágrafo único. Cabe aos serviços do pessoal apurar os e1e4
belecidos, em lei ou, regulamento, para a investidura no cargo ou na
poentes necessários ao processamento das promoções.
funde, inclusive a prestação da fiança, quando exigida.
Art. 62. A promoção por antiguidade recairá n6 funclonárid
Art. 48. O cidadão nomeado deverá tomar posse do cargo no praz°
giria, e cujo nome MUN.
LIMIXIMX) de trinta dias, pontada; da date da publicaao, p
sntio mais antigo na classe, na data da vaga origin do Eficiénots, tent fia jpdicAdo gorstsentad4 pela Gomisâáu
Polnenek‘.
,PfM.Ma

Xleor" d

Sábado 17

DTATITO OFTCTAL nacci

ry

Deembr 1e 19:is 25677

Art. 83. A promoção por merecimento, inclusive à classe final
Art. 77. E' vedado ao funcionário pedir, por qualquer forma, sue
carreira, recairá no funcionário escolhido, pelo Presidente da promoção, sob pena de ser advertido por escrito pela autoridade
República, dentre Os que figurem na lista apresentada ao Ministro solicitada.
de Estado pela Comissão de Eficiência.
Parágrafo único. Mo se compreendem na proibição deste artigo
Art. 64. É indispensavel para promoção, inclusive à classe final os recursos interpostos pelo funcionário, "relativamente à apuração de
da carreira, que o funcionário tenha o intersticio de dois anos de antiguidade ou merecimento.
efetivo exercício na classe.
Art. 78. As recomendações, pedidos e solicitações de terceiros em
Parágrafo único. Nos casos de transferência, não será exigida favor da promoção do funcionário, devidamente apurada sua autenticla contagem de novo interstício na classe para a qual for o funcioná- dade, importarão na diminuição dos pontos atribufdos em consequência
rio transferido.
da apuração de seu merecimento.
Art. 65. Aoromoçâo por merecimento às classes intermediárias
Parágrafo único. Comprovada a existência de recomendações, pede cada carreira, só poderão concorrer os funcionários colocados nos didos e solicitações, a Comissão de Eficiência procederá na conformidois primeiros terços de sua classe, por ordem de antiguidade, na dade do que estiver estabelecido no regulamento.
data da vaga originária.
Art. 79. Não poderá ser promovido, por antiguidade ou mereciArt. 66. Na apuração do tempo liquido de efetivo exercício, para mento, o funcionário que não possuir diploma exigido em lei para o
determinação do interstício, da antiguidade de classe, do tempo de exercício profissional inerente à carreira a que pertencer.
serviço no ministério e no serviço público federal, não serão contadas
as faltas ou o afastamento decorrente de:
CAPÍTULO X
I. Licença ao funcionário incorporado para a prestação de
serviço militar;
DA TRANSFEHUCIA
II. Férias;
III. Nojo;
Art. 80. Tansferência é uma das modalidades de provimento de
•
IV. Gala de casamento;
cargo público.
V. Juri e outros serviços obrigatórios por lei;
VI. Exercício de outro cargo, de provimento em comissão.
Art. 81. As, transferências poderão ser feitas:
Art. 67. O merecimento de cada funcionário será apurado ern•
I. Entre carreiras da mesma denominação, de quadros ou de mipontos negativos e positivos, segundo o preenchimento de condições
nistérios diferentes;
definidas em regulamento.
II. Entre çarreiras diferentes;
§ l. O merecimento é adquirido na classe; promovido o funIII. De cargo isolado de provimento efetivo para cargo de carreira;
cionário, recomeçará a apuração do merecimento a contar do ingresso
IV. De cargo de carreira para cargo isolado de provimento efetivo;
na nova classe.
V. Entre cargos isolados do provimento efetivo.
§ 2*. O funcionário transferido trará o merecimento apurado
Art. 82. As transferências processar-se-ão:
na classe a que pertencia.
Art. 68. A antiguidade, o interstício e a condição de estar o
I. A pedido do funcionário, se houver conveniência para o serviço;
funcionário compreendido nos dois primeiros terços da classe, serão
II. A juízo Ido Governo, no interesse da administração.
apurados na data da vacaficia.
Parágrafo único. A transferência só poderá ser feita para cargo do
mesmo padrão de vencimento.
§ 10 . Verifica-se a vaga originária:
Art. 83. São condições indispensáveis às transferências a pedido:
I. Na data do falecimento do ocupante do cargo;
II. Na data da publicação do decreto que transferir, aposentar,
a) para o caso previsto no item I do art. 81:
demitir ou exonerar, ou declarar em disponibilidade o ocupante do
pareceres das respectivos serviços de pessoal; .
cargo;
b) para os casos previstos n.is itens II e III do art. 81:
III. Na data da publicação do decreto que declarar extinto cargo
pareceres dos respectivos serviços de pessoal; excedente, cuja dotação permitirá o preenchimento de cargo vago;
prestaçã.o
de provas de habilitação determinadas pelo DeparIV. Na data da publicação da lei que criar um cargo e conceder
tamento Administrativo do Serviço Público;
dotação para seu provimento, ou na de que determinar apenas esta
c) para os;casos previstos TiOS itens IV e V do art. 81:
última medida, se o cargo estiver criado.
satisfação das requisitos exigidos para o provimento nn cargo
preten ,do.
§ 2°. Verificada a vaga originária, serão, na mesma data, consideradas abertas todas as que decorrerem do seu preenchimento,
Parágrafo único. A transferência a pedido, para cargo de carreira,
dentro da carreira.
sé poderá ser feita-para vaga a ser provida por merecimento.
Art. 69. A antiguidade de classe do funcionário promovido, por
Art. 84. A transferência a juizo do Governo, prevista no item
antiguidade ou merecimento, será contada da data em que houver do art. 82, será feita mediante proposta do Departamento Adminisocorrido a vaga originária, de acordo com o seu efetivo exercício na trativo do SerViço Público ao Presidente da República, atendendo aos
classe a que pertencia.
interesses da administração, inclusive para fins de readaptação funArt. 70. A antiguidade será determinada pelo tempo líquido de cional.
efetivo exercício do funcionário na classe a que pertencer.
Parágraforúnieo. Nos casos de readaptação funcional, a transfeParágrafo único. Será. contado- como antiguidade de classe, o rência obedecerá exclusivamente às normas determinadas pelo Departempo interino de serviço, desde que entre este e o efetivo não tenha tamento Administrativo do Serviço Público, para cada caso concreto.
havido interrupção de exercício.
Art. 71. Nas promoções por antiguidade, entre funcionários com
CAPITULO XI
a mesma antiguidade de classe, será promovido o que tiver mais tempo
de serviço efetivo no ministério e, no caso de novo empate, no serviço
DA READAPTAÇÃO
público federal; persistindo o empate, a promoção caberá ao mais
idoso.
Art, 85. Readaptação é o melhor aproveitamento do funcionário
Art. 72. O tempo líquido de efetivo exercício do funcionário será
em funções compatíveis com sua capacidade física, uivei intelectual
apurado em dias.
Art. 73. As promoções serão processadas e realizadas em épocas e pendores vocacionais.
fixadas em regulamento.
Art. 86. A readaptação, que será compulsória, verificar-se-á:
Art. 74. Não poderá ser promovido, quer por antiguidade, quer
a)
ocorrer acidente ou modificação das condições de
por merecimento, o funcionário que estiver suspenso disciplinar ou saúde doquando
funcionário, que diminuam sua eficiência para as funç,óes,
preventivamente.
entretanto, de exercer outras:
§ V'. No caso da promoção por antiguidade, a vaga será preenchida não ob)impossibilitando,
quando
o
nivel
mental
ou cultural do funcionário não c,orree--,-pelo funcionário que lhe seguir na classificação.
às exigências das funções;
§ 2*. Quando da averiguação dos fatos determinantes da sus- ponder
c) quando se verificar que as funções atribuídas ao funcionário
pensão preventiva não resultar punição, ou esta se limitar às penas
aos seus pendores vocacionais;
de advertência ou repreensão, o funcionário impedido de ser promo- não correspondem
d) quando o funcionário
n
não possuir a habi litação profissional
vido por antiguidade será promovido na primeira vaga que deva ser exigida
em lei para o cargo que ocupa.
preenchida por esse critério, retroagindo o respectivo ato, para todos
Art. 87. A readaptação terá lugar pela atribuição de novos enos efeitos, à data em que a promoção teria ocorrido se não se houvesse cargos
ao funcionário, respeitadas as funções inerentes à carreira a
dado a suspensão preventiva.
pertencer, ou mediante transferência de carreira.
Art. 75. Será declarado sem efeito, em benefício daquele a quem que .Parágrafo
único. A readaptação, por transferência de carreira,
cabia, de direito, a promoção, o ato que promover, indevidamente,
será, feita por proposta do Departamento Administrativo do Serviço
o funcionário.
'§ 16 . O funcionário promovido indevidamente não ficará obrigado Público ao Presidente da República e não dependerá da prestação das
provas provistas na alínea b do art. 83.
a restituir o que a maior tiver recebido.
g r. o funcionário a quem cabia a promoção será ipdenizado da
diferença de vencimento ou remuneração a que tiver direito, correndo
CAPITULO XIT
a despesa pela verba própria.
Art. 76. Os chefes de serviço que demonstrarem parcialidade no
DA assioçXo
julgamento do merecimento serão punidos pelo Ministro de Estado
com as penas de repreensão ou ~ pensão, mediante reore,sentacão da
Art. 88. Remoção é o ato que desloca o funcionário nora emes
Comissão de Eficiência.
~ruir'
sukrvinn
indide dinal
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Art. 89. A remoção só poderá Ser
I. De urna para outra repartição ou serviço, dentro do incarno
toutdro;
II. De usa para outro orgão Integrante das repartiçtke ou serviços.
Parágrafo único. Em qualquer caso, porem, a remoção sb poderd
ger feita respeitada a lotação de cada repartição ou serviço.
Art. 90. A remoção processar-se-á:
I. A pedido do funcionário;
II. A juizo da adtninietração.
Art. 91. A remoção prevista no item I do art. 89, será feáta
imediante portaria dos diretor% gerais do administração, mesmo quando
tor a pedido.
§ I°. A remoção prevista no item II, do art. 89, será feita mediante
portaria do chefe da repartição ou do serviço.
§ 2°. Nos ministérios em que não houver diretores gerais de adzuniistração, a remoção prevista no item I, do art. sa, será feita pelo
serviço de pe,ssoal.
CAPITULO XIII
DA PERMUTA

Art. 92. Permuta é uma dupla transferência ou dupla remoção.
Art. 03.- A permuta só será feita mediante pedido escrito dos
IlúliOS iateressados
f
Ari. 94. A transferência e a remoção por permuta serão processe ias de acordo com o que prescreve este Estatuto nos Capítulos X
e XE I.
CAPITULO XIV
DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS

Art. 95. Função gratificada é a instituída em lei para atender aos
encargos de chefia e outros que não justifiquem a criação de cargos
públicos.
Art. 98. O desempenho de função gratificada será atribuído ao
funcionário mediante ato expresso de designação.
Parágrafo único. Os regimentos indicarão as autoridades competentes para fazer as designações.
Art. 97. Terá direito à gratificação de função o funcionário que
se ausentar em virtude do férias, nojo, gala de casamento, serviços
'obrigatórios por lei ou de atribuições decorrentes da sua função.
Parágrafo único. A gratificação de função será percebida cumuWivamente ao vencimento ou remuneração do cargo que efetivamente
T funcionário exercer.
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Art. 104. Se o funcionário posto em disponibilidade não tomar
posse do cargo em que foi aproveitado, dentro do prazo legal, será
expedido decreto tornando sem efeito a nomeação e cassando a dispo.
nibilidade, com perda de todos os direitos de sua anterior situação.Art. 105. Quando a disponibilidade houver sido aplicada como
penalidade, na forma do art. 157 da Constituição Federal, o aproveitaineeto sé poderá ser feito após verificação, em prooebect, de
terem cessado 06 motivos que a determinaram.
CAPITULO XVII
DA REINTEGRAÇÃO

Arl. 106. Reintegração é o ato pelo qual o ex-funciontIrló reine
gressa no serviço público, com ressarcimento de prejuisos, uma vez
apurada, em processo, a ilegalidade do ato de sua demissão ou a improcedência das razões que a determinaram.
Parágrafo único. Em nenhum caso poderá efetuar-se reintegração
sem que, mediante inspeção médica, fique provada a capacidade para
o exercício -das funções.
Art. 107. A reintegração far-se-á em virtude de decisão administrativa ou sentença judicial, passada em julgado.
Parágrafo único. Para cumprimento da decisão ou da sentença, o
ex-funcionário será reintegrado no cargo que anteriormente ocupava.
Art. 108. Se o cargo, anteriormente ocupado peto ex-funcionário,
tiver sido transformado, a reintegração far-se-á no cargo resultante
dessa transformação.
§ 1°. Se houver sido extinto o cargo anteriormente ocupado, à
reintegração deverá ser feita em outro cargo, respeitada a habilitação
profissional.
§ 2°. Verificada a impossibilidade de ser feita a reintegração e
estando provido o cargo anteriormente ocupado pelo ex-funcionário,
será este posto em disponibilidade com os proventos iguais ao vencimento que percebia quando foi demitido.
CAPITULO XVIII
DA READMISSÃO

Art. 109. Readmissão é o ato peio qual o ex-funcionário efetivo
reingTessa no serviço público, sem direito a ressarcimento de qualquer
prejuízo, assegurada, apenas, a contagem do tempo líquido de efetivo
exercício, em cargos anteriores, para a aposentadoria.
CAPITULO XV
Parágrafo único. Em nenhum caso poderá efetuar-se readmissão
DAS suesvnaloõrs
sem que, mediante inspeção médica, fique provada a capacidade para
o exercício da função.
Art. 98. A substituição de funcinnários em cargos e funções.graAt. 110. O ex-funcionário só poderá ser readmitido a juizo do
titiradas fica subordinada aos seguintes princípios gerais:
T. S4 haverá substituição remun p rada no impedimento legal e Governo, quando ficar apurado em Processo que não meie subsistem
os motivos determinantes de sua demissão, ou verificado que não ha
t,-,,,pr,rario do ocupante de cargo isolado e de função gratificada;
• Ir. A substituição automática, que não será remunerada, é a inconveniente para o serviço público, quando a exoneração se tenha,
proces sado a pedido.
prevista em lei. regulamenta ou regimento.
Art. 99. Somente a substifuição remunerada depende da expeArt. 111. A readmissão far-se-á de preferência no cargo antedira() d ato de autoridade competente,
riormente exercido pelo ex-funcionário, podendo, entretanto, ser feita
art. 100. A substituição remunerada em cargo isolado só terá em outro, respeitada a habilitação profissional, dependendo, cai
loe • quando imprescindivel em face das necessidades do serviço.
• Parágrafo único. O substituto, funcionário ou não, será nomeado, qualquer caso, da existência de vaga, a ser preenchida por merecien, carater interino, para exercer e cargo, enquanto durar o impe- mento, quando se tratar de cargo de carreira.
s!' mento do respectivo ocupante, sem que nenhum direito lhe assista
ec ornvimento efetivo.
Art. 101. A substituição do ocupante de cargo isolado, provido
CAPITULO XIX
em comissão, será feita por decreto do Presidente da República, percebendo o substituto, durante o tempo em que o exercer, o vencimento ou remuneração do cargo.
DA REVERSÃO DE APOSENTADO
Art. 102. Quando o ocupante de cargo isolado ou de função
ft iiitificada estiver, eventualmente, por motivo de férias, gala, nojo,
pi-ina disciplinar ou processo administrativo, impedido de exercer as
Art. 112. Reversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa no
respectivas funções, poderá ser designado, pela autoridade competente,
tetra exercê-las, outro funcionário, ao qual serão atribuídos os ven- serviço público, após verificação em processo de que não subsistem os
inoti,os determinantes da sua aposentadoria.
eiinentos do cargo ou a gratificação de função respectiva.
§ 1°. Em nenhum caso poderá efetuar-se reversão sem que, meCAPITULO XVI
diante inspeção médica, fique provada a capacidade para o exercício
das funções.
, DO APROVEITAMENTO DE rueimoNAmos POSTOS EM DISPONIBILIDADE
§ 2 0 . O aposentado não poderá reverter à atividade se contar mais
de cieceenta e oito anos de idade.
Art. 103. Os funcionários postas em disponibilidade terão preArt. 113. A reversão do aposentado lar-se-á, de preferência, ao
Mréncia absoluta para o preenchimento de todas as vagas que se veeiflearem nos quadros do funcionalismo, qualquer que seja a forma do mesmo cargo.
provimento, inclusive a de promoção por antiguidade.
Em casos especiais, a juízo do Governo, e respeitada a ha§ P. O aproveitamento dar-se-á, tanto quanto possivel, em cargo • ação profissional, poderá o aposentado reverter a outro cargo.
natureza e vencimento iguale aos do cargo que o funcionário
2°. Tratando-se de cargo de carreira, a reversão ficará condicioJetipava quando foi posto em disponibilidade.
§ Em nenhum caso poderá efetuar-se o aproveitamento sem nada à existência de vaga a ser provida por merecimento.
Art. 1-14. A reversão dará direito, para nova aposentadoria,
gte, mediante inspeção médica, fique provada a capacidade do funA'on-io posto em disponibilidade para o exercício das novas funções. contagem do tempo em que o funcionário esteve aposentado.
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'DIÁRIO OFICIAL .(Secção
TÍTULO In
Direitos e vantagens
CAPITULO I
vrtg oimmpro ie DA REMUNETIACX0

Art. 115. Vencimento 6-a retribuição paga ao funcionário pelo
efetivo exercício do cargo, correspondente ao padrão fixado em lei.
Art. 116. Remuneração é a retribuição para ao funcionário pelo
efetivo exercício do cargo, correspondente a dois terços do padrão de
venoimento e mais as quotas ou percentagens que, por lei, lhe tenham
sido atribufdas, ou, no caso de funcionários da carreira de diplomata,
do vencimento do cargo acrescido da representação.
Art. 117. Sorraente nos casos previstos no presente Estatuto poderá o funcionário que não estiver no exercício do seu cargo, de provimento efetivo ou em comissão, perceber vencimento ou remuneração.
Art. 118. O funcionário nomeado para exercer cargo isolado,
provido em comissão, perderá o vencimento ou a remuneração do cargo
que efetivamente ocupar.
Parágrafo único. Quando o vencimento ou a remuneração do cargo
que efetivamente ocupar for superior ao do cargo de provimento em
comissão, o funcionário poderá optar por aquele.
Art. 119. O funcionário perderá:
I. 0 vencimento ou a remuneração do dia, quando não compa•

recer ao serviço, salvo- o caso previsto nos parágrafds 2° e 3° deste
artigo.
II. Um terço do vencimento ou da remuneração diária, quando
comparecer ao serviço dentro da hora seguinte à mareada para o
início dos trabalhos ou quando se retirar antes de findo o período

do trabalho.
§ 1°. No caso de faltas sucessivas serão coi-nputados, para o
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Art. 126. O vencimento ou a remuneração dos funcionários nfid
'Poderá ser objeto r'de arresto, sequestro ou penhora, salvo em se tratando:
I. De quota de subsistência fixada em sentença judicial passada enz
„Inlgado;
II. De dívidas à Fazenda Nacional.
Art. 127. Receberá, apenas, dois terços do vencimento ou d
iseMiln oração, até a sentença passada em julgado, o funcionário:
I. Preso preventivamente;
II. Preso em virtude de sentença sujeita a recurso;
III. Pronunciado em processo judicial.
§ 1°. Se- o funcionário for absolvido, receberá a parte

reSLUI1LC

vencimento ou da remuneração.
§ 2". As disposições deste artigo e do parágrafo 'ulmeiro- aplicar-se-lio ao funcionário que estiver afastado do serviço, eni virtude
de processo administrativo.
Art. 128. À partir da data do decreto que o promover, ao fun.
de

oionário licenciado ou não ficarão assegurados os direitos, \ criei- 1
mento ou remmieração decorrentes da promoção, ressalvada a contagem de antiguidade, que será feita a partir da data da va:iância.
Art. 129. Só será permitida procuração para efeito de recebi-

mento de vantagens quando o funcionário se encontrar fora da sede
ou comprovadamente impossibilitado de locomover-se.
Art. 130. E' proibido ao funcionário outorgar procuração en
causa própria para efeito de percepção de vantagens
CAPITULO II
DAS GRATI FICAO E S

Art. 131. Concede-se gratificação ao funcionário:
I. Pelo exercício em determinadas zonas ou locais;
efeito do desconto, os domingos e feriados intercalados.
II. Pela execução de trabalhos de natureza especial,..com rico
§ r. o funcionário que, por doença, não puder comparecer ao
• serviço fica obrigado a fazer pronta comunicação de seu estado ao da vida ou da saúde;
-III. Pela prestação de serviços extraordinários;
chefe direto, cabendo a estc• mandar examiná-lo, imediatamente, por
IV. Pela prestação de serviços especiais;
médico da secção de assistência social ou, na falta deste, por outro
V. Pela elaboração ou execução de trabalhos técnicos, cientíqualquer médico.
§ 3°. ,2k vista do atestado subscrito pelo médico designado para ficos ou ela utilidade nora o serviço público; e
examinar o funcionário, em que esteja expressamente declarada a
VI. A título de representação, quando em serviço ou estudo nó
impossibilidade do comparecimento ao serviço, o'funcionário não pe.i..- estrangeiro, ou quando designado para fazer parte de orgão legal de
tert
derá o vencimento ou a remuneração; desde que as faltas não excedam deliberação coletiva.
de ires durante o mês.
Art. 132.1A gratificação pelo exercício em determinadas zonas
§ 4°. Verificado, em qualquer tempo, ter sido gracioso o atestado
médico, o Serviço do Pessoal promoverá imediatamente a punição ou locais e pela execução de trabalhos de natureza especial, com risco
dos responsáveis, incorrendo em demissão sumária. a bem do serviço da vida ou da saúde, será determinada em lei.
Ari. 133. A gratificação pela prestação de serviços extraorpúblico, os que forem funcionárros e, em cassação da licença para
clinipar, os médicos particulares, s c.m prejuízo da responsabilidade dinários ou especiais será arbitrada, previamente, pelo chefe da repartição ou serviço.
criminal que, no caso, couber.
Art. 13-1.1 A gratificação pela elaboração ou execução de trabalhos
Art. 120. Ponto é o registo pelo qual se verificarão, diariamente,
técnicos, cienti,iços ou t'es utilidade para o serviço público será arbias entradas e saídas dos funcionários em serviço.
Parágrafo único. Para registo do ponto serão usados, de prefe- trada pelo M".oisro de Estado, após a sua conclusão.
Art. 135! A gratificação, a titulo de representação, ao fundo-,
rência, meios mecânicos.
nário
designado para o serviço ou estudo no estrangeiro será arbitrada,
Art. 121. Os regimentos determinarão:
exclusivamente, pelo Presidente da República, se não estiver prevista.
I. Para a repartição, o período de trabalho diário;
em lei.
II. Para cada função, o número de horas diárias de trabalho:
Parágrafo único. Somente o Presidente da República poderá
III. Para tinia ou outra, o regime económico de trabalho em fazer designação para serviço ou estudo no estrangeiro.
turmas consecutivas, quando for aconselhavel, indicando o número
Art. 130. A gratificação, a título de representação, para o funcerto de horas de trabalho exigíveis por semana.
cionário designado para fazer parte de orgão legal de deliberação
§ 1°. O período de trabalho poderá ser antecip ido mi prorro- coletiva, será fixada em lei, ficando, porem, entendido que será de-.
gado pelos chefes de repartição ou serviço.
.- vida por sessão a que comparecer, respeitado o limita máximo para
§ 2°. No caso de antecipação ou prorrogação desse período, serão a percepção de vantagens pelos cofres públicos.
Art. 137. Nenhuma gratificação poderá ser paga sem prévid
remuneradas todas as horas de serviço extraordinária.
§ 3°. Os regimentos indicarão os funcionários que, em virtude empenho da despesa.
§ 1°. O registo da despesa ficará dependente da publicação da
das atribuições -que desempenham, não estão sujeitos a ponto.
§ 4°. Nos registos de ponto deverão ser lançados todos os ele- folha de pagamento de qualquer gratificação no Diário Oficial.
§ 2°. Será responsabilizado e punido o chefe de repartição ou
mentos necessários à apuração da frequência.
Art. 122. E' vedado dispensar do ponto o funcionário conside- serviço que ordenar a prestação de serviço extraordinário ou espec.-uri
rado à disposição de autoridades, repartição ou gabinete, bem como sem que disponha do necessário crédito.
abonar-lhe faltas ao serviço.
Art. 139. É vedado empenhar despesa para pagamento de gratiParágrafo único. A infração do disposto neste artigo determinará ficação por serviço extraordinário, com o objetivo de pagar outros
a responsabilidade da autoridade que tiver expedido a ordem, sem serviços ou encargos, oti, ainda, importância superior ao período do
serviço realmente prestado, embora o empenho comporte a deêpesa.
prejuízo da ação disciplinar que for cabivel.
§ 1 o • O funcionário que receber importância relativa a serviçc
Art. 123. Nos dias úteis, só por determinação expressa do Presidente da República poderão deixar de funcionar as repartições pú- extraordinário que não prestou, será obrigado a restitui-la de umt
blicas ou ser suspensos os seus trabalhos antes do encerramento só vez, ficando ainda sujeito a punição disciplinar.
normal.
§ 2°. Ficará igualmente sujeito a punição disciplinar:
Art. 124. Para efeito de pagamento, apurar-se-á a frequência do
I.
O funcionário que atestar falsamente a prestação de serviçi
seguinte modo:
extraordinário;
I. Pelo ponto;
II. O funcionário que se recusar, sem justo motivo, h prestaçã.
II, Pela forma determinada nos regimentos quanto aos funcio- de serviço extraordinário.
nários não sujeitos a ponto.
Art. 139. A gratificação correspondente a cada dia de servieParágrafo único. Haverá um boletim padronizado para a comu- extraordinário ou especial não poderá exceder a metade do yen
nicação da frequência.
cimento diário.
.
Art. 125. As reposições devidas pelo funcionário, e as indeniParágrafo Único. No caso de remuneração, o cálculo será telt
zações por prejuízo que causar à Fazenda Nacional, serão descontadas na base do 'padrão de vencimento do cargo.
do vencimento ou da remuneração, não podendo o desconto exceder
Art. 140. Nenhum funcionário, a qualquer título e sob quique
a sua quinta parte
pretexto, poderá receber mais de uma gratificagão simultaneamente
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Parágrafo único. Dentro do período de dois anos do recebimento
de ajuda de custo para despesas de viagem ou para primeiro estabelecimento, o funcionário obrigado a mudar de sede terá direito, apenas,
DAS DIÁRIAS
ao auxílio para o seu transporte e de sua família, inclusivo O despacho
de bagagem.
Art. 141. O funcionário que se deslocar de sua sede para o
Art. 151. Quando o funcionário for incumbido de determinado
lhe
forem
cometidas,
perceberá
uma
lesempenho de atribuições que
serviço, que o obrigue a permanecer fora da sede por mais de noliaria a titulo de indenização das despesas de alimentação e pousada. venta dias consecutivos, poderá receber ajuda de custo, sem prejuízo
§ P. Não caberá o abono da diária quando o deslocamento do das diárias que lhe couberem.
tuncionário constituir exigência permanente do seu cargo ou função.
Parágrafo único. A importância dessa ajuda de custo será fixada
§ 29 . Entende-se por sede a cidade, vila ou localidade onde o na forma do § I s do art. 149, não podendo exceder da quantia relativa
funcionário tem exercício.
a um mês de vencimento ou remuneração.
Art. 142. O funcionário receberá:
Art. 152. Restituirá a ajuda de custo que tiver recebido:
I. Diária integral, quando passar mais de doze horas fora da sede;
I. O funcionário que não seguir para a nova sede dentro dos
II. Meia diária, quando passar de seis a doze horas fora da sede. prazos fixados nos regimentos ou pelas autoridades competentes;
II. O funcionário que regressar da nova sede antes de terminado
Art. 143. As diárias serão arbitradas pelo chefe 'da repartição
do serviço, dentro dos limites dos créditos orçamentários que lhes o desempenho da incumbência recebida;
III. O funcionário que abandonar o serviço ou pedir exoneração
forem concedidos.
Art. 144. A diária não poderá exceder a metade do vencimento antes de terminado o desempenho da incumbência recebida.
§ 1°. Não ficará obrigado a restituir a ajuda de custo o funcionário
diário.
Parágrafo -único. No caso de remuneração, o cálculo será feito que regressar da nova sede antes de terminado o desempenho da
incumbência recebida, desde que o regresso seja determinado pela
na base do padrão de vencimento do cargo.
Art. 145. O pagamento das diárias será feito depois que o fun- autoridade competente, ou por doença comprovada.
§ 2'. A restituição poderá ser feita parceladamente, a juízo do
cionário comprovar seu deslocamento da sede.
chefe da repartição ou serviço que houver concedido a ajuda de custo,
salvo no caso de recebimento indevido, em que o funcionário, alem do
CAPITULO IV
desconto integral em seu vencimento ou remuneração, ficará sujeito
pena disciplinar.
•
DAS AJUDAS DE CUSTO
§
A responsabilidade pela restituição de que trata esto artigo
atinge
exclusivamente
a pessoa do funcionário.
Art. 154. A ajuda de custo é o auxilio concedido ao funcionário
Art. 153. Compete ao Presidente da República arbitrar a ajuda
que, em virtude de transferência, remoção, nomeação para cargo em
comissão ou designaçlo para função gratificada, passar a ter exercício de custo que deve ser paga ao funcionário que designar para serviço
mi nova sede, com impossibilidade de conservar-se na mesma resi- ou estudo no estrangeiro.
d(acia.
CAPITULO V
Art. 147. A ajuda de custo compreende:
I. Transporte do funcionário e de sua família;
Das FÉRIAS
Il. Despesas de viagem;
III. Despesas de primeiro estabelecimento.
Art. 154. O funcionário terá direito, anualmente, a vinte dias
Art. 148. Para o transporte do funcionário e de sua família consecutivos de férias.
§ 1°. Somente depois do primeiro ano de efetivo exercício adqui15orrerrio por conta do Governo as despesas de passagens e despacho
rirá o funcionário direito a férias.
.ia bagagem.
g r. Os vinte dias de férias serão gozados obrigatória e segui§ P. Considerar-se-ão da família do funcionário, desde que vivam
damente, observada a escala que for organizada.
expensas e constem da declaração de família:
•
§ 3°. É proibido levar à conta de férias qualquer falta ao trabalho.
I. O cônjuge;
Art. 155. Durante as férias o funcionário terá direito a todas
II. Os filhos legítimos ou legitimados, os enteados, os sobrinhos as vantagens que estiver percebendo, sendo considerado como em
e irmãe q, menores de vinte e um anos ou incapazes;
efetivo exercício.
III. As filhas, enteadas e irmãs solteiras ou viuvas;
Art. 156. Caberá ao chefe de repartição ou serviço organizar,
TV. Os pais.
em dezembro de cada ano, a escala de férias para o ano seguinte.
§ 2°. Poder', ser fornecida passagem, na classe inferior da con§ P. O chefe de repartição ou de serviço não estará sujeito à
deeão que for f ilizada, a um serviçal que acompanhe o funcionário. escala de férias.
§ 3°. Para #S obtenção das passagens, o funcionário apresentará
§ 2'. O chefe de repartição ou serviço poderá alterar a escala,
ao chefe da repartição ou do serviço de onde for desligado, uma relação de acordo com as conveniências do serviço.
das pessoas que o acompanharão na viagem, indicando o nome, a
Art. 157. As férias correspondentes a um ano não poderão ser
idade o o grau de parentesco.
acumuladas às do ano seguinte.
Art. 158. O funcionário promovido, transferido ou removido,
§ 4°. Verificado que os nomes das pessoas indicadas constam da
declaração de família, registada no assentamento individual, a re- quando em gozo de férias, não será obrigado a apresentar-se antes de
partição ou serviço requisitará o fornecimento das passagem, cuca- terminá-las.
Art. 159. E' facultado ao funcionário gozar de férias onde lhe
minleindo a relação aquela em que o funcionário vai ter exercido,
convier, cumprindo-lhe, entretanto, comunicar, por escrito, o seu
para a devida fiscalização.
eventual ao chefe da repartição ou serviço a que estiver
§ 5°. A repartição ou serviço requisitará igualmente o despacho endereço
subordinado.
da bagagem, cuja despesa não poderá exceder um terço da Importância
Art. 160. E' facultado a funcionários da carreira de diplomata,
abonada para o preparo de viagem, correndo por conta do funcionário na forma
do que a lei determinar e quando estiverem em exercício
o excesso verificado.
§ 6°. O funçionário será obrigado a repor, de uma sé vez, a im- no estrangeiro, gozar, no Brasil, férias extraordinária,
portância corretpondente ao transporte irregularmente requisitado,
CAPITULO VI
sem prejuizo da pena disciplinar que for aplicavel.
Art. 149. Para as despesas de viagem, bem como para as de
DÁS LICZNÇAS
iirtimeiro estabelecimento, o funcionário terá direito a irnportáncia
que não poderá exceder de troa meses do vencimento ou da remuArt. 161. O funcionário público, afetivo ou em comissão, poderá
neração.
§ 1*. Para fixação da ajuda de custo os chefes da repartição ou Sor licenciado:
serviço terão em vista, em cada caso, as condições de vida na nova
I. Para tratamento de sua saúde, quando acometido de moléstia
sede, a distância a percorrer, o tempo da viagem e os recursos orça- ou acidentado no exercido de suas atribuições;
mentários disponiveis.
Por motivo de moléstia em pessoa de sua familia;
g r. Metade da ajuda de custo corresponderá às despesas de
Quando convocado para serviço militar;
viagem, sendo paga adiantadamente, na repartição ou serviço de que
IV. Para tratar de interesses particulares;
Ser desligado o funcionário.
V. Quando se tratar de funcionária casada com funcionário ou
§ 3*. A outra metade da ajuda de custo corresponderá ás despesas militar, sujeito a remoção.
tzle primeiro estabelecimento, sendo paga ao funcionário somente
Art. 162. Ao pessoal extranumerário que, na forma da legisladepois de haver entrado em exereicio, na nova repartição ou serviço, ção especial que o rege, tiver direito a esse beneficio, e aos funciopara o que será concedido o necessário crédito, por via telegráfica. nários interinos, só será concedida licença para tratamento da própria
saúde.
Art. 150. Não será concedida ajuda de custo:
Art. 163. A licença deverá ser concedida:
I. Ao funcionário que se afastar da sua sede, ou a ela voltar,
1.FZ:s virtude de mandato eletiva',
•
I. Pelo Presidente da República, aos Ministros de Estado, aos
II. Ao que for posto à disposição de outro ministério, de governo. dirigentes dos orgãos que lhe são diretamente subordinados, ao Profe.d.adual ou municipal;
curador Geral da República e ao Consultor Geral da República;
III. Ao que for traneferido ou removido a p
odido. inclusive pac
II. Pelo Supremo Tribunal looderal„ ao seu Presidente e dernais•
,>razusta
StAlstP.W
CAPITULO IR
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III. Pelo Tribunal de Apelação, aos Desembargadores e seu Pre•idente, e por esto, aos Juízes, Suplentes e Serventuários da Justiça;
IV. Pelo Procurador Geral, aos membros do Ministério, Público
- da União e, pelos Procuradores Gerais do Distrito Federal e do
Território do Acre, aos membros do Ministério Público local;
, V. Pelo Tribunal de Contas, ao seu Pre e idente e, por este, aos
membros do Corpe Especial do Ministério Público;
VI. Pelas autoridades designadas nos respectivos regimentos, aos
membros e funeinuários dos orgàos diretamente subordinados ao
Pie.sidente da Repúblicas
VII. Pelos chefes ou diretores de serviço do pessoal, nos demais
Art. 164. O funcionário deverá aguardar em exercício a CODda liceu( a, quando requerida para tratamento de interesses
pari iculares.
Art. 165. No requerimento de licença o funcionário deverá indicar o local ,onde pretende gozá-la.
Art. 166. Não será concedida a li,: • e.nça, salvo os casos previstos
.
no itens I, III e V do art. 161, e § 3 0 do art. 188:
I. Ao funcionário nomeado, transferido ou removido, antes de
assumir o exercício:
11. Ao fencienário que a requerer depois. , do designado para
quaiquer trabalho;
III. Ao funcionário provido pela primeira vez em cargo público
e que não o tenha exercido efetivamente, pelo menos, durardes doze
meees.
- Art. 167. Nenhuma licença poderá exceder o prazo de vinte .e
qualro meses.
Art. 168. Finda e licença, o funcionário deverá reassumir, imediatamente, o exercido do ceren, salvo prorrogação anteriormente
solicitada ou prescrição em contrário em virtude de inspeção médica.
Parágrafo único. O funcionário que infringir o , disposto neste
artigo ficará sujeito à peeda total do vencimento ou reinuneraçã,o, o.
a demissão, por abandono do cargo, se a ausência excedel de trinta
dias.
Art. 169. A prorregaeão deverá ser requerida antes de findo o
prazo da liceeça.
§ 1°. O pedido de prorrogação deverá ser decidido dentro de
oito dias.
§ 2°. Se o funcionário licenciado não obtiver o deferimento do
pedido da prorrogação, será considerado ainda licenciado, no período
compreendido entre a data da ' terminação da licença e a do conhecimento oficial do ato que houver denegado a prorrogação.
Art. 170. Em gozo de licença. o funcionário não contará tempo
para nenhum efeito, exceto quando se tratar de licenca concedida
à gestante, caso. em que será contado o tempo, exclusivamente para
o efeito de aposentadoria.
Art. 171. O funcionário poderá gozar a licença onde lhe convier,
• ou for estabelecido pelo exame médico, ficando, em qualquer hipótese,
obrigado a comunicar o sP1.] enderece ao clie.fe da repartição ou serviço
a que estiver subordinaoo.
Art. 472.. A autoridade que -houver concedido a licença poderá
determinar a volta no funcionário ao exercício, sempre que o exigirem os inleresses nacionais.
Parágrafo único. Se a licença houver sido comedida para tratamento de saúde, será indispensavel a inspeção médica, em que se
comprove não subsistir o motivo da concessão.
Art. 173. A licença pars fedamo:1ln de saúde será concedida. a
requerimento do funcionário ou ex-officio, após inspeção médica determinada pela auto .. .Idade competente.
, Art. 174. Quando acometido -de moléstia, o funcionário obrigai). dentro do prazo de tres dias, contadosseguiclarnente da data em
que houver interrompido o exercício, a fazer comunicação do seu estado no chefe da repartição ou serviço.
§ 1°. Quando o funcionário estiver impossibiliiedo de eecrever,
a comunicação poderá ser feita. por .terceiro.
§ 2°. Encontrando-se o funcionário fora da sede do sua repartição ou serviço, deverá encaminhar a comunicação, dentro do prazo
fixado, ratificando-a, por telegrama, à autoridade competente.
§ 3°. O funcionário atacado de moléstia contagiosa que, ciente do
seu estado, comparecer à repartição ou deixar de solicitar licença,
será punido disciplinarmente.
' § 4°. Ao chefe da repartição ou serviço incumbe, sob pena do
responsabilidade, providenciar para realização ex-officio da inspeção
médica, quando tiver notícia da existência de algum funcionário atacado de moléstia ou quando receber a comunicação devida.
Art. 1.75. Para concessão de licença, será sempre indispensavel
a inspeção de saúde, que se realizará, de preferência, na residência
do. funcionário..
.§ 1°. Para as licenças até noventa dias, as inspeções deverão
ser feitas pelos médicos da secção de assistência sedai dos serviços
de pessoal, admitindo-se, quando assim não for possivel, laudos ,de
outros médicos oficiais ou, ainda, e excepcionalmente, atestado passado
por médico particular, com firma reconhecida.
§ 2°. As licenças superiores a noventa dias só poderão ser concedidas mediante inspeção por junta médica. Excepcionalmente,
guizo da administração, se não for conveniente a ida de junta .1nédiet
à. localidade de residência do funcionário, a prova de moléstia »0.
C2sãO
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d' era, ser feita mediante atestado médico,- reservando-se a administração a faculdade de exigir a inspeção por outro' médico ou por junta
oficial.
§ 3°. O atestado médico e o laudo da junta deverão indicar minuciosa e claramente a natureza e a sede do mal de que está
atacado o funcionário.
§ 4°. Verificado, em qualquer tempo, ter sido gracioso o atestado médico ou o laudo da junta, o serviço do pessoal promoverá
imediatamente a punição dos responsáveis, incorrendo em demissão
sumária, a bem de serviço público, os que forem funcionários e, em
cassação da licença para clinicar, os médicos particulares, sem pra• feo
ju
reeponsehilidades criminal que no CASO couber.
Art. 176. Será suspenso do exercício, com perda do vencimento
ou da remuneração, o funcionário que se recusar à inspeção médica.
Parágrafo único. A suspensão cessará, uma vez efetuada a insp eçã o . Art. 1.77. Para a concessão ou prorrogação da licença, o funcionário que se encontrar no estrangeiro poderá apresentar atestadere
médico, visado, Pela autoridade consular brasileira, reservando-se
a administração tt faculdade do exigir a inspeção por outro médico.
Art. 178. A, licença será concedida pelo prazo que a inspeção
méd!ca considerar necessário ao restabelecimento da saúde do funcionerie.
Parágrafo único. Findo osso prazo, o funcionário será novamente (=lendo pela junta médica, que determinará a sua volta ao,
serviço. a Prorrogação da licença ou a aposentadoria.
Art. 179, A,o funcionário acidentado no exercício de puas atribuições ou atacado de moléstia adquirida em serviço, será concedida
licerça Dolo termo julgado necessário ao seu restabelecimento.
§ 1^. Entende-se noa moléstia adouirida em serviço a que se deva
atribuir, com relação de efeito e causa, às condições inerentes a esse
seeviço ou a fatos nele ocorridos.
§ 2°. Acidente é o evento danoso eee tenha cotim deusa, mediata
ou imediata, o exercício das airibuieões inerentes ao cargo.
§ 3°. Considera-se, Lambem, acidente a agressão sofrida pelo funcionário, quando no exercício de suas atribuições, desde que o agressor
não tenha agido em legítima defesa,
§, 4'. A comprovaeO0 rio acidente deverá ge r feita mediante inves•
tigas:á° administrativa, instaurada es-officio no prazo máximo de-oito
dias e ilidispensavel para à concessiin da licença.
Art. 180. Ci funcionário licenciado, para tratamento de saúde, Lerá . direito ao Vencimento ou h remuneração, até doze meses.
§ 1 . . se a licença se prolongar p or meis de 12 meses, sofrerá o funcionai:1u, no seu vencimento ou remeneração, os seguintes descontose.er
I. Um terço, do 13° ao 18° mAs;
Il. Dois, nds se:s retes es subsequentes.
§ 2 0 . Nos casos previstos no art. 179 o funcionário terá direitc
ao vencimento ou à remuneração, qualquer que seja o prego da licença
o geai não poderá exceder o máximo estabelecido no art. 167.
Art. 181. Decorridos 24 meses, o funcionário 'será novamente
submetido h iriPpeelio e, se ficar provado que persistem os motivos
determinantes do seu lieeneiamento, aposentado.
• Art. 182. O funcionário licenciado p ara tratamento de saúde .4
obrigado a reaseurnir o exercício, se for considerado apto em inspeção
médica, realiza0 ex-ufficio.
Parágrafo ;único. O funcionário poderá, tambem, desistir da licença, desde que, mediante prévia inspeção médica, seja julgado apto
para o desempenhe de suas funções.
Ai L.•183. As licenças concedidas dentro de
an'terior, serão consideradas corno prorrogação.60 dias do término da
sEcçao
Licença à gestante
Arr. 181. À funcionária gestante será concedida licença, por tres •
meses, com venement , is ou remuneração.
Parágrafo único'. A li s ença será concedida mediante inspeção toés-_Clira, sempre indispensueei.
SECÇÃO II

Licença por motivo de moléstia em pessoa da 'omitia
Art. 185. O funcionário poderá obter licença, por rnOtivo
léstia em pessoas de sua faniilin, que vivam na sua dependênciadee moque
constem de seu assentamento individual.
§ 2°. A licença será concedida somente quando a pessoa da familia
estiver gravemente enferma ou tiver premente necessidade de
tratar-se em localidade diversa daquela em que tenha exercício o funcionário.
' § 2°. Provar-se-á a moléstia em inspeção médica, na forma prevista no art. 175.
§ 3°. A licença de que trata este artigo será concedida com 'vencimento ou remuneração até tres meses; com os se guintes descontei
nó vencimento ou na' remuneração:
I. De 1/3, a que exceder de tres, até seis meses.
TI: De 2/3, a que exceder de seis; até doze meses;
III. Sem vencimeuto ou r
eração uo 13. M4 e ma. '
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SECÇÃO

Licença para o serviço militar
Art. 188. Ao funcionário que for convocado para o serviço miIttar será concedida licença, com vencimento ou remuneração, descon-

tada, mensalmente, a importância que perceber na qualidade de
Incorporado.
g P. A licença será concedida mediante comunicação do funaionário ao chefe da repartição ou do serviço, acompanhada de documento oficial provando a incorporação.
g r. o funcionário desincorporado ficará obrigado a reiniciar,
Imediatamente, o exercício do cargo, sob pena de perder o vencimento
ou remuneração, ficando, ainda, sujeito à pena de demissão, por
abandono de cargo, se a awancia exceder de trinta dias.
SECÇÃO IV

Licença para tratamento de interesses particulares
Art. 137. O funcionário, depois do dois anos de efetivo exercício,
poderá obter licença, sem vencimento ou remuneração, para tratar
do seu interesse particular.
§ 1°. A licença poderá ser negada, quando o afastamento do funcionário for inconveniente ao interesse do serviço.
§ 2°. Só poderá ser concedida ',ova licença depois de decorridos
dois anos da terminação da anterior.
§ 3°. O funcionário poderá, a qualquer tempo. reassumir o exercício, desistindo da licença.
SECÇÃO

Licença a funcionárias casadas com funeioncfrio ou militar

Art. 188. A mulher que exerça cargo público, casada com funcionário OU militar sujeito a remoção, Lerá direito a licenças sem
vencimento ou remuneração, a seu requerimento, quando o marido
for removido, sem ser a pedido, para outro ponto do território nacional ou para o estrangeiro.
§ 1°. A licença será concedida mediante requerimento instruído
com documentos que provem o alegado, e vigorará pele tempo que
durar a comissão ou nova função de seu marido.
§ 2°. Nesta situação, a mulher não contará tempo para qualquep
reito.
§ 3°. Estende-se esta concessão ao funcienárin casado com funcionária que for removida ou transferido sem Ec.. a p:,ilíAo.
szeçÃo
Disposições gerais

Art. 189. Para efeito de aposentadoria será acrescido ao tempo
do serviço dos funcionários que na data da entrada em vigor deste
Estatuto já tenham satisfeito as condições estabelecidas nos artigos i° e 7° da lei 42, de 13 de abril de 1935, o tempo concernente à
l icen ça especial não gozada.
Art. 190. Os funcionários licenciados na data da entrada em
vigor deste Estatuto, continuarão no gozo das respectivas licenças, até
o termo de seus prazos, obedecidas todas as condições previstas na legislação vigente ao tempo da concessão das referidas licenças..
CAPITULO VII
DAS CONCESSõES

Art. 191. O funcionário poderá faltar ao serviço até oito dial
sem prejuizo do vencimento ou da remuneração:
a) por motivo do seu casamento;
b) por motivo de nojo, pelo falecimento do eúnjuge, filhos, pai,
~ai e irmãos.
Art. 192. Ao funcionário que se licenciar, para tratamento de
saúde, e que pretender viajar, poderá ser concedido transporte, inclusive para as pessoas de sua família, nas condições estabelecidos
no § 3°, do art. 148, descontando-se em cinco prestações mensais a
despesa realizada.
Art. 193. Poderá ser concedido transporte à família do funcionário, quando este falecer, fora de sua sede, no desempenho de serviço público.
§ 1°. A mesma concessão poderá ser felta 'à familia do funcionário falecido no estrangeiro.
§ 20 . Só serão atendidos os pedidos de transporte formulados
dentro do prazo de seis meses contados da data em que houver faletido o funcionário.
Art. 194. A família do funcionário será entendida na forma do
§ 1° do art. 148.
Art. 195. Ao funcionário que, ne desempenho de suas atribuições
comuns, pagar ou receber em moeda corrente, poderá ser concedido
um auxílio, fixado em lei, para compensar as diferenças de caixa.
§ 1°. O auxílio não poderá exceder de cinco por cento do vencimento mensal do funcionário e será concedido dentro dos limites da
dotação orçamentária própria.
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§ 2°. No caso de remuneração, o cálculo será feito na base da
padrão do vencimento do cargo.
Art. 1913. As casas de propriedade da União, que não forem macessarias aos serviços pablicos, poderão ser concedidas, por alugue4
aos funcionários, na forma da regulamentação que for adotada.
net. lar . v cemento pouca conferir prêmios, por intermédio (lã
Departamento Administrativo do Serviço Público, e dentro dos recursos orçamentários disponíveis, aos funcionários autores de trabalhos considerados de interesse público, ou do proveito para a administração.
Art. 198. Ao cônjuge ou filhos do funcionário que falecer será
concedida, a título de funeral, importância equivalente a um más de
venciniento ou remuneração.
Parágrafo único. O pagamento dessa concessão será efetuado pela
respectiva repartição pagadora no dia em que lhe for apresentado o atestado de óbito p(do herdeiro do funcionário ou procurador legalmente
habilitado, feita a prova do identidade.
Art. 199. Conceder-se-à permissão para os funcionários satisfazerem eonipromissos. mediante consignação em folha de pagamento,
na forma do que a lei determinar.
Art. 200. O vencimento ou a remuneração dos funcionários, e
os prevenlos atribuídos aos que estiverem em disponibilidade ou
aposentados,. não poderão sofrer descontos que não sejam os abri-,
gatórios e os autorizados.
§ 1°. São descontos obrigatórios os referentes:
'I. A quantias devidas à Fazenda Nacional;
A. contribuições de Previdancia e Assistência hootai, previstas CO) lei, em favor de instituições oficiais;
Iit. A contribuições fixadas em lei a favor da Fazenda Nacional;
7V. A quota de subsietancia de cônjuge ou filhos, determinada
em sentença judicial passada em julgado.
§ 2°. São descontos autorizados os referentes:
.1. A fiança ou caução:
a) Para garantia do exercíc i o do próprio cargo ou runçao;
b) Para garantia do alueuel da casa de residência do funcionário,
comprovada corri o contrato de locação;
A aquisição de casa ou de terreno;
][. A amortização o juros ta3 empréstimos em dinheiro.
g 3^. Os descontos obrigatórios terão preferência sobre os auto-,
rizados.
§ 40 . Nenhum desconto se fará sem que a consignação tenha
sido pr,r.viamerde averl.ada.
1rt. 201. A soma dos descontos obrigatórias com a dos descontos autorizai!os não poderá exceder mensalmente de trinta por
cento do vencimento ou remuneração dos funcionários ou dos proventos dos aposentados ou em disponibilidade.
§ 1°. O limite de trinta por cento poderá ser elevado até cincoenta por cento, somente quando a consignação se destinar ao
pagamento da arnc . rtização e juros relativos aos contratos para aquisição de casa ou de terreno.
§ 2°. A quota a que se refere o itera IV do § 1* do art. 200
poderá exceder as percentagens fixadas neste artigo.
Art. 202. O prazo máximo dos contratos relativos a empréstimos
em dinheiro será de quarenta e oito meses.
Art. 203. A lei regulará as operações mediante consignações,
ficando a faculdade de transigir limitada a entidades oficiais.
Art. 204. Onde não existir serviço do pessoal, caberá às repartições pagadoras executar e fiscalizar os serviços de consignação.
Art. 205. Ao funcionário estudante, que for removido ou transferido, por conveniência do serviço, será assegurada matrícula em
estabelecimento congênere no local de sede de sua nova repartição
ou serviço, em qualquer época e independentemente da existência
-de vaga.
CAPITULO VIU
DA ESTABILIDADE

Art. 206, O funcionário adquire estabilidade:
I. Depois de dois anos de efetivo exercício, quando nomeado
em virtude de concurso;
II. Depois de dez anos de efetivo exercício, nos demais casos.
Parágrafo único. O efetivo exercício, para os efeitos da estabilidade, será apurado pela forma exigida para a aposentadoria.
AL 207. O funcionário que houver adquirido estabilidade sia
pocler;"k ser demitido em virtude de sentença judiciária ou mediante
processo administrativo.
§ 1'. A estabilidade não obrigará a União a tolerar a permanèncio em cargo público de funcionário faltoso, inepto ou incapaz.
§ 20 . A estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao
cargo, ressalvando-se ao Governo o direito de aproveitar o fundo-.
nário em outro catgo, tendo em vista as suas aptidões,
CAPITULO IX
DA DISpoNiniLIDADE

Art. 208. O funcionário poderá ser posto em disponibilidade,
mediante decreto:
1. Quando, estando no gozo das garantias de estabilidade, for
o seu afastamento considerado de conveniência ou de interesse
público, se não couber a pena de demissão;
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II. Quando o cargo que locupar for suprimido por lei e não se
'Ornar poesivel o seu aproveitamento imediato em cargo equivalente,
:a3a forma do presente Estatuto.
§ le. Caberá a uma comissão disciplinar, designada pelo Ministro
íde Estado, apurar a conveniencia do afastamento do funclonárie.
'apresentando relatório circunstanciado.
§ r. O relatório da °omissa° disciplinar será julgado pelo
Ministro de Estado.
Art. 209. Os proventos da disponibilidade serão proporcionais ao
!tempo de efetivo exercido, e calculados na razão de um trinta avos
por ano de serviço público, não podendo, em caso algum, ser bafariores a um terço do vencimento ou remuneração percebido na atearidade.
§ 1°. O efetivo exercício sere apurado, para os efeitos da disponibilidade, pela forma exigida para a aposentadoria.
§ 20 . O serviço do pessoal comunicará imediatamente ao orgão
pagador o tempo de serviço apurado e os proventos que conberem
go funcionário na disponibilidade.
Art. 210. Ao funcionário posto em disponibilidade se aplicam os
dispositivos deste Estatuto referentes à aposentadorfie calculando-se
os proventos na base do vencimento ou remuneração que o funcionário percebia na data do decreto de disponibilidade.
Art. 211. O período &ativo à disponibilidade é considerado
'corno de efetivo exercício unicamente para efeito da aposentadoria.
CAPITULO X
DA APOSENTANDIA

Art. 212. O funcionário será aposentado:
I. Quando atiugir a idade de sessenta e oito nos:
II. Quando completar trinta e cinco anos de efetivo exercido;
Hf. Quando verificada a sua invalidez para o exercício da função, desde que não seja possivel a sua readaptação;
IV. Quando invalidado em consequência de acidente ocorrido no
exercício de suas atribuições ou atacado de moléstia adquirida 'em
serviço;
V. Quando acometido de moléstia contagiosa ou outras, especificadas no art. 217.
VI. Quando, depois de haver gozado vinte e quatro meses conSecutivos de licença, para tratamento de saúde, e for verificada a
impossibilidade do sua readaptação e ficar provado não estar em
pond'ções de reassurnir o exercício do cargo.
Art. 213. O funcionário será aposentado, automaticamente,
quando atingir a idade de sessenta e oito anos, ou completar doze mu
setecentos e setenta e cinco dias de serviço, correspondentes a trinta
e cinco anos de efetivo exercício.
§ 1°. A lei poderá reduzir o limite de idade para funcionários
das carreiras e cargos que determinar, tendo em vista a natureza
especial de suas atribuições.
§ 2°. Caberá ao serviço do pessoal a iniciativa do expediente da
aposentadoria, pela verificação do implemento da idade ou do tempo
de exercício, referido neste artigo.
Art . 214. A lei poderá permitir a aposentadoria com vencimento
ou reinurierooào, antes de trinta anos de efetivo exercício, para os
Wuncionários do carreiras e cargos que determinar, tendo em vista a
natureza especial de suas atribuições.
Art. 215. O funcionário que, em inspeção médica, for julgado
inválido para o exercício da função que desempenha, será aposentado, verificada a impossibilidade da sua readaptação.
§ 10 . O processo da aposentadoria poderá ser iniciado a requerimento do funcionário, por determinação do serviço de pessoal DLI
repartição ou serviço.
§ 20 . O laudo da inspeção médica deverá mencionar a natureza e
a sede da moléstia ou lesão, declarando expressamente se o (uncionário se encontra em condições de invalidez para o desempenho das
atribuições do seu cargo.
Art. 216. O funcionário invalidado em consequência de acidente
ocorrido no exercício de suas atribuições, ou atacado do moléstia
adquirida em serviço, será aposentado com vencimentos, seja qual for
o seu tempo de serviço.
§ 1°. Entende-se por moléstia adquirida em serviço a que se deva
atribuir, com relação de efeito e causa, às condições inerentes a esse
serviço ou a fatos nele ocorridos.
§ 2°. Constitue acidente, nos termos deste artigo, qualquer evento
danoso que tenha como causa, mediata ou imediata, o exercício das
atribuições inerentes ao cargo.
§ 3° Considera-se tambem acidente a agressão sofrida pelo
funcionário, no exercício de suas atribuições, desde que o agressor
não tenha agido em legitima defesa.
Art. 217. Será aposentado colai vencimento ou remuneração o
funcionário atacado de: alienação mental, cancer, cegueira, lepra,
• tuberculose pulmonar aberta e, em casos especiais, a paralisia, qualquer
oue seja seu tempo de serviço.
Art. 218. Os proventos da aposentadoria serão proporcionais
ao tempo de efetivo exercício e calculados, na razão de um trinta
• avos por ano, sobre o vencimento ou remuneração de atividade,
ressalvadas as hipóteses dos _arte. _216 e_ 211
.
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Art. 219. Os proventos da aposentadoria não poderão -ser superiores ao vencimento ou remuneração da atividade, .nem inferioree
a um terço desse vencimento ou remuneração.
Parágrafo unice. Os proventos da aposentadoria dos funcionário
da carreira de .diplomata, serão calculados sobre a remuneração que
perceberem no t Brasil .
Art. 220. A contagem do tempo de efetivo exercício para a aposentadoria será feita em dias, 'observando-se o seguinte:
I. O núMero de dias de efetivo exercício apurado será convere
.
tido em anos, çonsiderado sempre este como de trezentos e sessenta
e cinco dias;
II. Feita a conversão de que trata o item anterior, os dias.
restantes, até cento e oitenta e dois, não serão computados, arredondando-se para um ano, quando excederem desse número;
III. Para a aposentadoria compulsória, por tempo de serviço, os
trinta e cinco anos corresponderão exatamente a doze mil setecentos
e setenta e cinco dias de efetivo exercício;
IV. Na aptiração do tempo de efetivo exercício não 'serão
computadas as faltas ou o afastamento decorrentes de:
a) convocação para serviço militar;
b) licença k funcionária gestante;
e) férias;
cl) nojo;
e) golo do casamento;
1) juri e outros serviços obrigatórios por lei;.
g) o período relativo à disponibilidade;
h) o período de a p osentadoria, no caso de reversão à atividade;
V. Aos juízes será computado integralmente o tempo do serviço prestado à magistratura estadual.
VI. Aos furicionárioS, no exercício das funções de Interventor
Federal, ou, por nomeação do Presidente da República, de outras
funções de governo ou de administração em qualquer parte do território nacional, será igualmente computado, por inteiro, o tempo em
que exerceram tais funções;
VII. Será tambem considerado como de efetivo exercício, no
serviço federal, Um terço:
a) do período em que o funcionário tiver servido, corno funcionário estadual ou municipal, antes de haver ingressado nos quadros
do funcionalismo federal;
h) e período em que o funrionário tiver desempenhado, mediante
prévia autorização do Presidente da República, funções de governo ou
cargo em comissão, estaduais ou municipais;
VITI. Contnr-ise-:ç , integra!mente, como de efetivo exercício,
o período relativo ao cl,ddenpent'o de função legislativa federal, excluindo-se o de férias parlamentares, quando o funcionário deve
reassu rrir o cargo;
IX. Será contado pura a aposentadoria o número de dias que o
funcionário tiver trabalhado como extranumerário.
Art. 221. As inspeções nidificas serão assistidas por um representante do serviço do pessoa?.
Art. 222. O fu n cionário deverá aguardar em exercício a inspeção
médica, salvo se estiver !ice:Idade.
Parágrafo único. Se a inspeção médica o declarar em condições
de invalidez, o . funcionário será afastado do exercício do cargo, a partir
da data do laudo dá junta médica, ou continuará afastado, do exercício,
na hipótese de encontrar-se licenciado.
Art. 223. Será suspenso, com perda do vencimento ou remuneração,
o funcionário que ,se recusar à inspeção médica.
Partisrafo único. A suspensão 'cessará no dia em que se realizar
inspeção nijdica
AH. 224. O ocupante de cargo isolado, provido em comissão, titular
ou não de cargo de provimento efetivo, poderá ser aposentado, na forma
deste Estatuto, se contar-mais de 15 anos de exercício efetivo e ininterrupto, no cargo de provimento em comissão.
Art. 225. Decretada a aposentadoria, que não depende de exame
e registo .no Tribunal de Contas, serão feitas as anotações no
assentamento individual e na Caderneta do Funcionário, aue continUará a pertence ii ao.aposentado.
CAPÍTULO XI
DA

acumueAção

Art. 226. E' vedada a acumulação remunerada de cargos, funções,
ou de cargos e funções.
§ 1°. O disposto neste artigo compreende Lambem a acumulação
de cargos ou funções da União, com os dos Estados ou Municípios.
§ 2°. A proibição estende-se aos proventos da aposentadoria e da
disponibilidade.
§ 3°. A proibição compreende, tambem, as entidades que, não sendo
diretamente administradas pelos governos federal, estaduais ou municipais, estejam na dependencia desses governos e cuja direção seja
exercida por pessoas por elos nomeadas ou que deles recebam contribuição prevista em lei.
Art. 227. Quando se verificar que o funcionário está ecumulando,
será ele demitido, de plano, de todos os cargos e funções, e obrigado
a restituir aos °arca pdb1iao8 as importÁmoias Indevidamente moo.
bidaa

Art. 228. Não se compreende na peoloição deste Capiliao o rec.ebireento de:
1. Ajuda de custo;
II. Diárias;
III. Quebras de caixa;
IV. Gratificação de imissão, prevista em lei;
V, Gratificações:
al pelo exercício ean determinadas zonas ou locais,
b) pela execução de trabalhos de natureza especial, com risco da
aida ou da saúde;
c) pela prestação de serviços extraordinários;
d) pela prestação de serviços especiais;
e) pela elaboração ou execução de trabalhos técnicos, cientifices
Cu de utilidade para o serviço público;
f) a título de representação, quando em serviço ou estudo no estrangeiro;
O) a título de renrceeentação. emaedo desi gnado para fazer paate
de oreão legal de deliberação coletiva; e
h) adicionais, por tempo de eervam.
§ 1°. A acumulação deesae venteeene não poderá ultrapassar o
ido meeileo fixado em lei para a percepção, pelos cofres públicos,
reeeaIvado. porem. o recebimento elas vantagens enumeradas nos itens
deste artigo,
1 e Tf e alínea, d, f e h de item
§ 2". O funeiemerie não poderá receber, dos cofres pláblie0s ou não,
d edro de cada IMO civil, alem dc eeu vencimento ou remuneração, a
a r eio de mula], eaela parte. sete ame de fiscalização e inspeção ou
eetea VaT: iroili wie. sob qualquer pretexto, lhe seja atribuída, impormáxime ect ia-Mio:ido em lei.
seper:oe ne
§
o-coleante (Ias vantaaele, a que se refere o parágrafo
der'erH 'ode do .iulgeno e do final do processo e será feito
‘terier
Inatmente com o e-ui' droento cii remuneraçan refarente ao mas em
, e;0 se :lie fierr o reeeection crédito,
imirjo não poderá exercer cargo ou função estae see • O
i-Ova ci edmieipel. fee comissão. sem prévia e expressa autorização
• ':
i cIc ia
Art. 2:JO. .10 ['Lecionado ao ,,xereicio das funçaes do interventor
'ah rel. omi. por Pernearão do Presidente da República, de outras
teneeee t. te governo OH de adrnini-tração em qualquer parte do terra&
ruiu ido opftr pelo vencimento ou remuneração do
len ill.111tI,sera
e e u • , n Lirio cave,.
Art. 231. Oe funeienários eeesentados ou postes em disponibiliceie n:ln enatarão aceitar qualquer cargo ou função federal, estadual
ei nemiripal. sob lana de :ser enseada a aposentadoria ou disponibila lede.
Art. 232. Quando o funcionário ocupar cargo de padrão de vencai-ente igual ou superior ao limite de vantagens fixado em lei, nada
e ai,: podere perreber, a qualquer tateto.
Pe e áera fo único. Fica ressalvado. porem. o recebimento das vanlaseie, eimineradas nos itens I e 1I e nas alíneas e, f e h do item V,
do art. e28
CAPO
DA ASSISTÊNCIA
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Ar!. 233. O (levedai Nacional promoverá o bem estar e o aperrei(-aumento físico, inlelectual e moral dos funcionários e de suas familiae.
Art. 23i. Com essa finalidade serão organizados:
I. Um plano de aesishancia médico-social, compreendendo a prevlrlèneia, diversas modalidades do seguro, assiatancia medico-dentária em ainbulatanaus, aseistancia hespitalar„eanatdrios, colônias de
férias e cooperativismo;
II. Um programa sistemático de higienização, conforto e preservação de acidentes nos 'locais de trabalho;
nr. Cursos de aperfeiçoamento e especaaização profissional, compulsórios ou não, a juízo do Governo;
IV. Cureos de extensão, conferências, congressos, PUblicaaões
trabalhos referena?s ao serviço público;
V. Centros de educação física e cultural, para recreio e aperfeiçoamento moral e intelectual dos funcionários e suas famílias, fora das
horas do trabalho;
VI. Viagem ao es.trangeiro
visita a serviços particulares de
1. 1 ilidade públiea, para espeeielaaaão e aperfeiçoamento dos .aincioná-

Art. 233. Os funcionários poderão, ainda, cueetaluir-ec ien assoe, eões, para fios beneficentes, recreativos e de e ...monlia cii enoperatimio,seb a orientação direta do Esaado.
eae , r) Governo Nacional eetabelecera, púa .raso, me.
conta acident:.s e defesa da areie dos flincionaviosa
a‘rao cintadas em carater obrigatario„,

TITULO
Deveres e responsabilidades
CAPÍTULO I
Dos DLN'EUEs
Art. 237. O funcionário tem para com o' Estado deveres quo se
regulam pelo presente Estatuto e Outras leis que toren] expedidas, selll
prejuízo das suas obrigações, como cidadão, para com a sociedade.
impostas pelos preceitos constitucionais e legislação em vigor.
Parágrafo único. Cabe ao funcionário, como agente que é, do
poder público, alem dos deveres inerentes à natureze do cargo mie
ocupa, discriminados nas leis, regulamentos o regimentos, a obeigação de:
T. Comparecer à repartição às horas do trabalod ordinário e
às do extraordinário, quando convocado, executando oe eerviçoe que
lhe competirem;
II. Prestar obediência aos seus superiores;
III. Desempenhar com zelo e presteza os trabalho de mie for
CUnibide;

1V. Guardar sigilo sobre assuntos de repartie5 1 e sobre qued e quer deepachos, decisões ou providências, enquanto le ão for enle e izada, por quere de direito, a respectiva divulgação;
V, Representar aos seus chefes imediatos sobre Iodas as irregularidades de que tiver conhecimento e ocerrer eni na repartieao
em que sei vir, ou às autoridades superiores por intermedio tios 1•E=pectivuz ch e fes, quando estas Iiüp ornarem em consideração suns
represerleeões;
VI. Expor aos Sons chefes as dúvidas que s.. Ufereeerefil 110
exame dos documentos e meeis sujeitos ao seu eslm l o e os vicies
que neles encontrar;
VII. Triaar com urhanidade as rar(es, atendendo-as sem preferências pessoais;
vita Assitiai o imbricar, de modo inteligivea halos os aios,
papt'3iS, calculo3, notas o everbações que fizer e, P e ei assina qua's-

quer e s critos e irformnoaes, afim de tornar-se efea iva a sua riapon eebilile ae
IX. acsalir no togar orle exercer o seu cargo, podendo ser autorizada a residancia em localidede kinba, quando não resultaredi
ineenve ,dentes para o serviço público;
X. Amparar a família, tendo em vista os primai:doe constituc.ionais, instituindo, ainda, pensão que lhe asseguro bem estar e o
futuro;
XI. Formular, aoresentar e provideaciar para riu0 r Moja sempre
atualieada, no R e sent emento individual, a sua declaração de familia;
XII. Manter espirito de cooperação e solidariedade com os companheiros de trabalho;
X111. Trazer rigorosamente atualizada a sua coleção de leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviços;
XIV. Zelar pela economia lú material do Estado e pela cousen aeao
do que for confiado à sua guarda eu utilização;
XV. Não frequentar os lagares em quo se praticam eidos ou
maus a:atemos;
XVI. Apresentar-se decentemente trajado em serviço, e com o
uniforme que for determinado para cada caso, zelando pela higiene
individual do local onde trabalha.
Art. 238. Ao funcionário é proibido, sob pena diseiplinaN
1. Censurar, pela imprensa ou outro qualquer incha as autoridades administrativas ou criticar os atos da administração, podendo,
todavia, em trabalho devidamente assinada, apreciá-los, sob o ponto de
vista doutrinário, coam o fito de cooperação e colaboração;
II. Retirar ou levar consigo, sem préaia permissão da autoridade competente, qualquer livro, documento ou objeto existente na
reparti eão ;
III. Entreter-se, durante as horas de trabalho, em quaamer conversação, leitura, escrita ou °eira ocupação .extranha ao serviço;
IV. Altercar com as partes, cabendo-lhe apresentar queixa ao
seu chefe imediato, no caso de ser desacatado;
V. Deixar de comparecer ao serviço, sem causa justificada;
VI. Atender a pessoas, na repartição, para tratar de assuntos
particulares;
VII. Promover ou Luroar-se solidário com os promotores de manifestações de qualquer natureza, dentro da repartição;
VIII. F.7zereer comércio entre os companheiros de serviço, promover ou subscrever listas de donativos, dentro da repartajão;
IX. AVerbar-se dc suspeito nas questões que se suscitarem, emLora eeja, perneta, em qualquer grau, das partes ou tenha interesse
ieeeara no caso.
Ar!. 2:30. E' proibido ao funcionário, sob pena de demissão:
1. Faeer contratos de tatnreze, comercial ou iechi st rie l com o
C;
).1•
??.(.t.,11•11_11, direta ou indiretamente, por ei ou como. vere'eeere anta
,

3;
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II. Dirigir bancos, empresas, sociedades Industriais e comerciais,
. am ou não subvencionados pelo Governo, salvo 000perativas e
tras associações de classe;
III. Exercer, mesmo fora das horas do expedientd, funções rétariuneradas em instituições ou casas comerciais que tenham gulden= relações com o Governo;
TV. Requerer ou promover a concessão de privilégios, garangtias de juros ou outros favores semelhantes, federais, estaduais ou
-;anunicipais, exceto privilégio de invenção própria;
V. Comerciar, ou te' parte em sociedades comerciais, exceto
em° acionista, quotista ou comanditário, não podendo; em qualquer
dcaso, ter funções de direção ou gerência;
VI. Constituir-se em sindicato;
VII. Aceitar a representação de Estado estrangeiro;
VIII. Deixar de representar sobre ato ilegal, cujo cumprimente
lhe caiba, sob pena do se tornar solidário com o infrator;
IX. Ser procurador de partes ou intermediário junto a qualquer repartição, salvo o caso de procuração para efeito de recebienento de vantagens outorgadas por parente até 2 0 grau.
Art. 240. O funcionário em eXercício ou aquele que tiver sitie
posto em disponibilidade ou aposentado, será demitido, a bem do
serviço público, ou terá cassada a dispoaibilidade ou aposentadoria,
se praticar a advocacia administrativa.
,Art. 241. E' proibido ao funcionário, sob pena de demissão, alem
de entras em que possa incorrer, na forma de legislação penal:
T. Agir, por qualquer modo, em detrimento dos interesses do
RStado e do regime constituido;
It. Receber emolumentos, percentagens, comissões e quaisquer
,vantagens não previstas em lei;
llí. Solicitar, exigir ou receber, diretamente ou por intermédio
de outrem, mesmo fora de suas funções mas em razão delas, comissões, propinas, presentes ou vantagens de qualquer espécie;
TV. Pedir, por empréstimo, dinheiro ou quaisquer valores a
pessoas que tratem ou tenham interesse na repartição ou estejam sujeitas à sua fiscalização:
V. Deixar do frequentar cursos ou submeter-se a provas de
capacidade ou habilitação, exigidos para permanência no cargo ou
acesso.
Art. 242. As proibições a que se referem os artigos anteriores
são extensivas aos aposentados ou em disponibilidade, no que se lhes
aplicar, sob pena de ser cassada a aposentadoria ou a disponibilidade.
Art. 243. Quem estiver ern disponibilidade não poderá ausentar-se, do país sem prévia licença do Ministro de Estado a que estiver
subordinado, sob pena de ser cassada a disponibilidade.
CAPITULO II
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 214. O funcionário é responsavel:
T. Por todos os danos ou prejuizos que, direta ou indiretamente,
causar à Fazenda Nacional, por fraude, incúria, desleixo, ignorância
ou culpa, indenizando-a, mediante desconto mensal até a quinta parte
do seu vencimento ou remuneração, se não puder indenizá-la de
urna vez;
II. Pelos danos ou prejuizos que, podendo prevenir, deixar
ocorrer, e pela evasão, desvio e aplicação indevida das rendas e dos
créditos orçamentários e adicionais, para os quais concorrer de
qualquer modo;
• III. Deixar de participar à autoridade competente as irregularidades que chegarem ao seu conhecimento;
IV. Pela falta de fiel entrega e por não prestar ou tomar contas,
em tempo e prazo devidos, dos valores e objetos a seu cargo, guarda
ou responsabilidade;
V. Pela indulgência ou negligência em não respOnsabiliza.r, efetivamente, os seus subordinados;
VI. E, em geral, pela falta de cumprimento de seus deveres, dentro
dos prazos e normas estabelecidos nas leis, regulamentos e regimentos,
e das ordens expedidas pelos chefes de i serviço ou repartição.
Art. 245. O funcionário, em razão de suas atribuições especiais,
responde ainda:
I. Pelas faltas, danos, avarias e quaisquer prejuizos que sofrerem
os bens e os materiais sob sua guarda ou sujeitos ao seu exame, provando-se que fóram ocasionados por culpa ou negligência sua ou por
causa que poderia ter evitado;
II. Pela falta das necessárias averbações nas notas de despacho,
guias e outros docunientos de receita, ou que tenham com elas relação,
do que resulte sonegação ou insuficiência no pagamento do que for
devido à Fazenda Nacional;
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Por qualquer erro de cálculo ou redução contra a Fazenda
Nacional, ficando subrogados no direito desta contra a parte, ou dono
da mercadoria, que recusar satisfazer o prejuizo resultante cio erro.
Parágrafo único. Em qualquer dos casos dos itens anteriores, 0
funcionário indenizará a Fazenda Nacional mediante desconto mensal,
até a quinta parte cio seu vencimento ou remuneração, se não puder
indenizar de uma ¡vez.
Art. 246. Além da pena disciplinar que lhe couber, ficará o funoionário obrigado a indenizar os cofres públicos de qualquer importancia que indevidamente tenha pago.
Art. 247. Sega igualmente responsabilizado o funcionário que,
Ora dos casos expressamente previstos nas leis, regulamentos ou
regimentos, cometer, a qualquer título, mesmo gratuitamente, a
pessoas estranhas às repartições, o desempenho de trabalhos.
• Art. 248. A responsabilidade administrativa não isenta o funcionário da res p onsabilidade civil e criminal. nue no caso couber.
TÍTULO V
Das penalidades e da ação disciplinar
Art. 249. São penas disciplinares:
I. Advertência:
II. Repreensão;
III. Suspensão;
Multa; V. Destituição ,de furçào;
VI. Disponibilidade;
VII. Demissão;
.- ÉJemissão a bem do serviço público.
- Art. 250. As penas de adverU:ncia e repreensão serão aplicadas
por escrito, nos cases de negligência, desobediência ou falta de cumprimento dos deveres, conforme a gravidade da falta cometida.
Art. 251. A pena de suspensão será aplicada, no máximo, até
noventa dias, em cada caso de falta grave ou- reincidência de falta já
punida corri a pena de repreensão.
Art. 252. A destituição de função, como pena disciplinar, dar-se-á:
I. Quando o funcionário tiver sido punido com pena de suspensão;
II. Quando se verificar que, por negligência ou benevolência,
contribuiu para que se não apurasse. no devido tempo, a falta de
outrem;
m. Quando se verificar a falta de exação no desempenho da
função.
Art. 253. A pena de multa será aplicada na conformidade e nos
casos previstos na legislação.
Art. 254. A disponibilidade, como pena disciplinar, caberá
quando o funcionário gozar de estabilidade e for verificado conveniente
ou de interesse público o seu afastamento do cargo.
Art. 255. A demissão terá logar quando o funcionário abandonar
o seu cargo, incorrer era falta grave ou revelar-se faltoso, incaPa7
ou inepto para o serviço público.
Art. 256. O chefe da repartição, no cumprimento do dever de
velar pela ordem e disciplina, pode aplicar aos funcionários as seguintes penas:
I. Advertência;
It. Repreensão;
III. Suspensão até 30 tuas;
IV. Destituição de função quando tenha feito as respectivas
designações.
1°. Quando julgar insuficiente a suspensão, o chefe da repartição proporá à autoridade .a que estiver imediatamente subordinado
a aplicação de pena Mais severa.
s 2°. O chefe de serviço subordinado à autoridade indicada neste
artigo poderá aplicar á penas do advertência, repreensão e suspensão
até quinze dias, podendo, quando julgar conveniente, propor ao chefe
da repartição a aplicação de pena mais severa.
Art. 257. No caso de desobediência formal, ou de desacato, quer
dos funcionários, quer das partes. os chefes das repartições ou serviços
poderão mandar autuá-los e encaminha-los à autoridade competente,
para procedimento na forma da lei.
Art. 258. As penas cominadas no presente Capítulo poderão
ainda ser aplicadas:
I. Pelo Presidente da República, até a de demissão;
IT. Pelo Ministro de Estado, até a de suspensão por noventa dias,
Art. 259. Qualquer pena poderá ser aplicada pela primeira
vez, sem respeito à gradação estabelecida no art. 249, conforme a
gravidade da falta.
Art. 260. Como medida preventiva, poderão os chefes da repartições suspender os funcionários até trinta _dias, quando se tornar
necessário afastá-los do exercício de seus cargas para averiguação
de graves faltas, que lhes. forem 'atribuídas, cabendo à autoridade que
lhes for iinediatareente • superior • prolongar a suspensão até noventa
dias.
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Art. 270. Serão cascadas por decreto do Presidente da Repúblic.à.
aposentadoria e a disponibilidade, se ficar provado, em processo,
que o que estiver aposentado ou em disponibilidade:
I. Se envolveu em atitudes subversivas contra a urdem públiCa;1
é as instituições políticas do país;
1.
II. Praticou falta grave no exercício das funções do cargo que»
'ocupava, antes de ser decretada a aposentadoria ou dispouibilidadel'
Foi condenado por crime cuja pena importaria na demissão,'
se estivesse na atividade;
IV. Aceitou cargo ou função pública, 'federal, estadual ou mu,
hicipal;
Art. 262. São efeitos da suspensão:
V. Deixou de assumir, dentro do prazo legal, estando em dispo..
nibil Idade, ,o cargo no qual foi aproveitado.
I. Gomo pena disciplinar, a perda de todaa ô4 vantagerW
direitos;
Art. 271. O alo que demitir o funcionário do cargo ou funçãci,
II. Como medida preventiva e em caso de pronúncia em or1ai6 eaencionará sempre o motivo.
comum ou funcional, a perda de oro terço do venolcoanto eemue
§
São motivos de demissão:,
neraoão.
abandono do cargo;
I.
O
Parágrafo único. O funcionário terá direito:
II. O abandono da função, se o ato da designação tiver sido do
I. À diferença de venoimento ou remuneracão e a '6'Ontaliixn Presidente da República;
A conduta irregular do funcionário, devidamente COM-4
do tempo de serviço, relativo ao período da suspensão::
provada;
IV. A ineficiancia ou a falta de aptidão para o serviço público.
a) quando da averigoaoão não resultar a sua punição ou estei
se limitar às penas de advertência ca de repreensão e ainda quando
§ .2°. São motivos de demissão a bom do serviço público::
impronunc iodo ;
funcional:
quando
for
absolvido
em
crime
b)
I. O previsto no artigo 240;
II. A falta de idoneidade moral;
II. À diferença de vencimento ou remuneração e à contagem doe
III. Lesar por qualquer forma Os cofres públicos ou delapidar
tempo de serviço relativo ao período em que a suspensão prevene rEi património da Nação;
Uva excedeu a suspensão aplicada em consequência das averiguações;
IV. Usar indevidamente os dinheiros públicos que lhe coula0;
III. À diferença de vencimento ou remuneração de que tiver aplicar;
V. Receber propinas, comissões, presentes ou vantagens dói
sido privado, quando absolvido em crime comum ou funcional.
qualquer espécie ou solicitá-las, diretamente ou por intermédio de 1
Art. 263. Cabe aos Ministros de Estado e ao Diretor Geral da Fa- outrem, mesmo fora de suas funções mas em razão delas.
zenda Nacional no Distrito Federal e aos chefes de repartiçõe-s federais
Art. 272. Os regimentos dos orgãos diretamente subordinadoã
nos Estados, decretar a prisão administrativa de todo e qualquer responsavel pelos dinheiros e valores pertenoentes à Fazenda Nacional ao Presidente da República determinarão as autoridades para aplicar
ou que, por qualquer título, se asilarem g ob a guarda desta, nos casos penalidades.
TÍTULO VI
de alcance, remissão ou omissão em fazer as entradas nos devidos
prazos.
Dos ordos de coordenação e aperfeiçoamento
§ (*. A autoridade que decretar a prisão deverá comunicat 6
fato imediatamente à Procuradoria da República.
Art. 273. O Departamento Administrativo do Serviço Público,,
§ 2°. O Ministro de Estado. o Diretor Geral da Fazenda Nacional
(D. A. S. P.) orgão constitucional da Presidência da República,
ou os chefes de repartições federais nos Estados proVidenciartio no destina-se
a cooperar com os poderes públicos, nos assuntos referentes
sentido de ser iniciado imediatamente e concluído, com urgencia, o
organização, coordenação, execução, fiscalização e aperfeiçoamento
processo de tomada de contas, afim de ser remetido ao Tribunal de àdos
serviços federais, bem como selecionar os candidatos aos cargos e.
Contas para os fins devidos.
promover a readaptação e o aperfeiçoamento dos funcionários.
§ 3°. A prisão administrativa não poderá exceder de noventa
§ 1°. O D. A. S. P. fiscalizará os tarviços públicos civis fedias, e cessará desde que o funcionário entre com a importância do derais,
verificando o exato cumprimento das leis, regulamentos, regialcance ou do prejuízo, para o que deverá ser intimado.
mentos, instruções e normas de serviço.
Art. 264. Processo administrativo é o que ao forma das peças
§ 2°. Caberá ao D. A. S. P. resolver as dúvidas que se sus..
de inquérito realizado por uma comissão especialmente designada, para citarem na aplicação dos princípios, Durmas e disposições deste
cada caso.
Estatuto.
§ 3°. As deliberações do D. A. S. P., aprovadas pelo Presi§ 1°. O process'o administrativo preoede obrigatoriamente a aço
dente da República, constituirão atos administrativos perfeitos e
disciplinar de ,que possa decorrer a demissão do funcionário.
não podendo ser anulados por atos ou em virtude de doei-,
§ 2°. O Ministro de Estado, o Diretor Geral da Fazenda Nacional, acabados,
contrárias de outros orgãos administrativos.
o chefe da repartição federal no Estado poderão determinar a instau- sõesArt.
Haverá em cada ministério, afim de facilitar a exeração de processo administrativo para apurar outras faltas de natu- meã° do 274.
que se atribue ao Departamento Administrativo, uma Co,
reza grave, atribuidas a funcionário.
missão de Eficiência.
Art. 265. As penalidades que não devam ser impostas cm virArt. 275, haverá em cada ministério um serviço de pessoal,
tude do prooesso admini.strativo serão aplicadas, pela autoridade incumbido da coordenação sistemática dos assuntos relativos aos funcompetente, no próprio processo em que se apurar a infração, sem pre- cionários, hem corno da execução das medidas de cara.ter económico
juízo da solução do assunto em curso e do registo da punição no as- e financeiro que a seu respeito forem adotadas.
sentamento individual do funcionário.
Parágráo único. Poderá haver serviços regionais de pessoal,
Art. 2G6. Quando ao funcionário Se imputar crime praticado ou para atender às necessidades de determinadas regiões ou repartições.
Art. 270. Os orgãos de que trata este titulo, e aqueles que a lei
não na esfera administrativa, a autoridade que determinar a instauração do processo administrativo providenciará para mie se Ois'euro instituir com o mesmo objetivo, estarão em direta courdenação entre
si, sem prejuízo da subordinação administrativa a que estiverem
simultaneaMente o inquérito policial.
Parágrafo único. As autoridades administrativas e policiais se sujeitos. 277. O presidente e diretores do D. A. S. 1' e is memauxiliarão para que ambos os processos se concluam, com todas as brosArt.
Comissões de Eficiência, dentro da esfera de st. atribuiprovas, dentro do pra ,o) máximo de noventa dias. contados da data ções, das
podem
entender-se, diretamente, com toda e qualquer autoridade
do seu início.
administrativa que lhes deva facultar os elementos e facilitar os meios
Art. 207. O funcionário que deixar de atender a qualquer exi- precisos ao desempenho de suas atribuições.
gência para rujo cumprimento seja marcado prazo certo, terá suspenso o pagamento de seu vencimento oo. remuneração, até que a satisTÍTULO VII
faça.
Art.. 268. O funcionário remi-oleio, transferido, em férias ou
Do direito de petição
'notado, bem coroo o aposentado ou em disponibilidade, poderá ser
unido por falta rui que tiver incorrido quando se encontra' a em
Art. :rn S. E permitido ao iunrionárin requerer ou representar,.
:.oercício.
pedir recon s iderasão e recorrer, desde que o faça dentro das normas
Art. 269. Deverão constar do assentamento individual as pena- da urbanidade e em termos, observadas as seguintes regras:
nicles impostas ao funcionário, em virtude de falta de comparemento às sas s õe de jairi para que for sorteado! o•
I. Nenhuma solicitação, inicial ou não, qualquer q u e se ál, a slol
,
Parágrafo únieo :,•' Mein da pena seramdárialtriposta. pela; autos.. Ooona. po'dera:
o) e:er dirigida a autoridade incompetente para decidi-Ia:
ade judiciária, Set50 considerados como de stiàpeosào, ,;011.1 a perda
b) ser encaminhada, sinão por intermAdio da :m1;1.01111,111 0 mi,;t10
'O. vencimento ou remuneração, os dias em que o funciumásio tiver
deixado do atender às convocações do juízo
estiver diretamente subordinado o funcionário.

Parágrafo único. Se a averiguação das faltas não estiver ooneluida no prazo de noventa dias, cessarão os efeitos da suspopsão pra -,
yontiva.
Art. 201. O funcionário que for pronunciado em isrime comutei
"ou funcional, será suspenso do exeroicio do seu cargo até finai condenação ou absolvição.
Parágrafo único. o período em que o funcionário esteve preso,
até ser pronunciado ou impronunciado, será considerado oomet felepensão preventiva, prevista no artigo anterior.
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IT. O kirdirio de reconsideração será sempre dirigido à autoris
dzidu que ,liVel • expedido o iitci ou proferido a decisão.
• III. O recurso será dirigido à autoridade a que estiver imedia-

tamente subordinada a que expedira o ato ou proferira a decisão, e,
sucessivamente, na escala ascendente, às demais autoridades;
IV. Nenhum pedido de reconsideração poderá ser renovado;
V. Só caberá recurso da reconsideração desatendida;
s•
VI. Nenhum recurso poderá ser encaminhado mais de uma vez
ra mesma autoridade.
'
§ 1°. O funcionário só poderá recorrer ao Poder Judiciário depois
e esgotados todos os recursos da esfera administrativa.
5 2°. O funcionário que recorrer ao Poder Judiciário ficará
obrigado a comunicar essa iniciativa ao seu chefe imediato, para que
. este providencie a remessa do processo ao juiz competente, como peça
instrutiva da ação judicial.
§ 3°. Os pedidos de reconsideração e os recursos não têm efeito
suspensivo.
Art. 279. O direito de pleitear, na esfera administrativa, prescreve a partir da data em que sei publicou o ato impugnado, ou,
;quando for de natureza reservada, da data em que dele teve conheci!mento o funcionário:
1. Em cinco anos, quanto aos atos que envolvem a demissão,
,Sposentadoria ou disponibilidade do funcionário;
;.
II. Em um ano, nos demais casos.
§ 1°. Os recursos ou pedidos de reconsideração, quando cabíveis e
!apresentados dentro dos prazos de que trata este artigo, interrompem
ja prescrição, até duas vezes no máximo, determinando a contagem de
pnovos prazos a partir da data em que houve a publicação oficial do
jdospacho denegatório ou' restritivo do pedido.
§ 2°. A decisão final dos recursos, a que se refere o parágrafo
Nnterior, deverá ser dada dentro do prazo máximo de noventa dias,
contados da data do recebimento na repartição, e, uma vez proferida,
,Iserá imediatamente publicada, sob pena de res p onsabilidade do funlicionário infrator
J
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. A Diretoria da Imprensa Nacional, da acordo Com a legislação em;
'vigor, só registrará assincturas dos orgãos oficiais, para o exercício
de 1939, mediante pagamenio da importância correspondente ao pe.,
riodo 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, AlfAndegas,
• Mesas de Rendas, e Coletorias.
Aos funcionários públicos federais, estadoais e municipais é ft-,
cultado pagar u Custo da assinatura, computado já o desconto de
20 %, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 282000.

SECRETARIAS DE ESTADO
Ministério da Justiça e Negócios Interiores
Diretoria da Justiça e do Interior

Primeira Secção
'Por portarias de 14 do corrente, foram concedidas, na Polida
Militar do Distrito Federal, nos termos do art. 4°, do decreto o. 43
de 15 de abril de 1935, as seguintes licenças:
De três meses, ao anspeçada graduado, Alvaro Borges Coelho'
De três meses, ao músico de primeira classe, Ademar da Goste
Cabral;
TITULO VIII
De três meses, em prorrogação, nos termos da letra d, do art. 134',
Disposições finais
do Regulamento aprovado pelo decreto o. 3.273, de 26 de novembrq
,
Art. 280. O dia 28 de Outubro será consagrado ao "Funcionário último, ao soldado Milton Pereira da Silva.
Publico".
Apostilas:
,
Art. 281. Nenhum funcionário deixará de possuir a "Caderneta
O ministro de Estado da Justiça e Negócios Intsriores, em nome
Po Funcionário" em que constarão os elementos da sua identificação do Presidente da República, resolve declarar que o tenente-coronej
(h se registarão, obrigatoriamente, todos os atos e fatos da sua vida da
Polfoia Militar do Distrito Federal, João Calado da Silva Gomes,
'funcional.
a
se refere a presente carta-patente, foi reformado por decreta
§ 1°. A caderneta valerá, para todos os efeitos, como prova de dequem
8 de setembro último, nos termos da Lei Constitucional o. 2, clq
.#dentidade do seu portador.
Att de Oleio do corrente ano.
§ 2°. A caderneta será emitida pelos serviços de pessoal, em
;modelo padronizado.
Rio de Janeiro, em 14 de dezembro de 1938. — Francisco Campot.
§ 3°. A caderneta será fornecida gratuitamente.
'i
Art. 282. É vedado ao funcionário trabalhar sob as ordens de
O ministro de Estado da Justiça e Negócios Interiores, em nome
!parentes, até segundo grau, salvo quando se tratar de função de ima- do Presidente da República, resolve declarar que o tenente-coronel
1diata eenflança e de livre escolha, não podendo exceder de dois o da Policia Militar do Distrito Federal, Astolfo Ferreira de Pinho, a
de auxiliares nessas condições.
quem se refere a presente carta-patente, foi reformado por decreto
) púmero
Art. 283. É vedado exercer atribuições diversas das inerentes à de 15 de setembro deste ano, nos termos dos arts. 60, parágrafo
barreira a que pertencer ou do cargo isolado que ocupar, ressalvadas as único, 61, letra d, e 62, modificado pelo decreto n. 23.503, de 27 de
Çjunções
de chefia.
novembro de 1933, 64 e 66, todos do Regulamento aprovado pelo de.,
Art. 284. É vedado o pagamento de pessoal por conta de saldos ereto n. 22.587, de 28 de março de 1933, observado o disposto no ar.,
lie verba fia, verba material, depósitos, fiscalização, inspeção, caixas tigo 14 da lei n. 192, de 17 de janeiro de 1936, visto contar 46 enoite
'Ve economia, rendas internas e patrimoniais e recursos semelhantes. 7 meses e 14 dias de serviço militar ou sejam 47 anos de acordo com
Parágrafo único. O ordenador da despesa será punido e responsa- O decreto n. 23.503, citado.
4bilizado pectiniariamente.
Rio de Janeiro, em 14 de dezembro de 1938. — Francisco Cainpol,
Art. 285. Poderá ser estabelecido o regime do tempo integral
Vara os cargos que a lei determinar.
DESPACHO DO SR. MINISTRO
Parágrafo único. O funcionário ocupante de cargo sujeito ao
fregime do tempo integral não poderá excercer qualquer outra atividade
Manuel Oliveira dos Santos o João Alartine 3'. — Deferido
pública, ou particular, sob pena de demissão.
Reinaldo Guimarães da Costa Amazonas. — Indeferido.
Art 286, Nenhuma gratificação, auxilio ou qualquer vantagem
Benevenuto de Oliveira Segundo. — Junte-se p rocuração e comi)oderá ser paga ao funcionário ou extranumerário, alem do venal- plete-se
o selo do requerimento.
*mento, remuneração ou salário, sem publicação da folha pela repartição ou serviço que autorizou o pagamento, antes do prévio registo
I Segunda Secção
Ida despesa pelo Tribunal de Contas.
'
Art. 287. Nenhum imposto ou taxa gravará remuneração do
Por portarias de 12 de dezembro de 1938 e na conformidade do
funcionário e o salário do extranumerário.
art. 1, parágrafo 5°, do decreto n. 6.948, de 14 de maio de 1908,
,
§ 1°. Não se inclue, para os efeitos do presente artigo, o imposto combinado com o art. 25 do decreto-lei n. 389, da 25 de abril
Ide renda.
de
1938, foram declarados cidadãos brasileiros:
§ 2°. Os proventos da disponibilidade e os da aposentadoria e as
Avelino Fernandes da Silva, natural de Portugal, nascido a
pensões de montepio não poderão, igualmente, sofrer qualquer desagosto de 1891, filho de Manuel Fernandes da Silva e de Maria3 de
.ponto por cobrança de imposto ou taxa.
da
Art. 288. São nulos de pleno direito, no todo ou em parte, os Cunha Silva, casado, residente no Estado da Baia;
Antônio
Leite
da
Silva
Garcia,
natural
de
Portugal,
nascidoIdos praticados em desacordo com o presente Estatuto, ou sem a sua
20 de agosto de 1869, filho de Antônio Leite da Silva e de Maria Rosaa
bservitnrin.
Garcia,
casado, residente nesta capital;
Art. 289. Fica revogada a lei 42, do 15 de abril de 1935. .
Art. 290. Fica revogada toda a legislação sobre licença ao fun- a 8 Eduard Teodor Alexander Schmidt, natural de Portugal, nascido
de fevereiro de 1909, filho de Alfredo Júlio Schmidt e de Eugénia
eionário público civil.
Art. 291. Ficam revogados,, todos os decretos, legislativos ou Gonçalves Schmidt, casado, residente no Estado de São Paulo;
Fritz Reinhoefer, natural da Alemanha, nascido a 21 de feves xecutivos, leis, regulamentos, regimentos, instruções e quaisquer ates
reiro de 1886, filho de Gustav Reinhoefer e de Augusta Reinhoefer,
Aministrativos, contrários ou que colidam, implícita ou expliSita- casado,
residente nesta capital;
Alente, com as prescrições do presente Estatuto.
Luiz Maggioni, natural da Itália, nascido a H de junho de 1882,
Art. 292. o presente Estatuto entrará em vigor na data da sua
filho de Gaspar Maggioni e de Maria Bertinni Maggioni, casado, ren
Asblicação.
sidente no Estado. do Rio de Janeiro;
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Kurt ninger, residente nesta capital, solicitando naturalização..:i)
Luiza Frauendorf Griesbach, natural da Alemanha, aaseida a 26
..
Indeferido.
!
}leni
,
Roberto
,Frauendort
e
de
Carolina
,1,886,_íffilia
„de
' "de agosto...4e.
Errieo
-Rubino,
residente
,
nesta
capital;
%anatando
tIttlIbileeld.,
São_
Paulo;
'
..
..
.no
Estado
das
zr
e
s
i
CI
9Igg
4u é n II p d„ . p asgd ti;
, i(juetas,
- A.1
Marcos Lerner,- natural' da ükrânia, nascido a 4 de abril de 1899, ratório. - Indeferido.
capital,
so11citand6,
n
Nita,
r
.
Rodrigues
ebelhd,
'tesidente
'
Arnaldo
..
Lerner,
casadas'
s!asidente
takita
f ilho dar Fanei Leamers eadd Ilanna
..
naturalização. - Indeferido.
capital;
Mayer Stern, natural da Tohocoslováquia, nascido a 3 de dezerri- .Mauricio Capethuchnick, residente no Est,ado do Rio Grande dd,
Ll'O de 1.900, filho de Menaxe Stern e de Sara Friedman, casado, ma . Sul, solicitando retificação de nacionalidade no seu título do na-s
turalização. -Indeferido.
salienta nesta capital;
José Manuel Monteiro Scradio, residente nesta capital, solicitandq
Paulo Otto Multar, natural da Alemanha, nascido a 10 de outubro
de 1901, filho de Gottlieb Multei' e de Lniza Konig, casado, residente titilai declaratório. - Insiefecido.
Anniballe Rodrigues de Carvalho Comette, residente nesta capia
vasta, capital;
aosa Bruna natural da Itália, nasaido a 9 de fevereiro de 1887, tai,,, solicitando titulo declaratório. - Requeira com o seu intairta
filho cle Angelo Brum e de Elisa Brum, amado, rosideate nana mame civil, fazendo a devida retificação na certidão de transcriçad,
do imóvel e conatilua procurador a quem não esteja 'impedido por leis
anpital;
Stanle„y Andrews, natural da Inglaterra, nascias) elo 1 de noaros Po eia DIRETOR
vembro de 1882, filho de George Andrews e de Eleonor Andrews,
casado, residente 'vasta ca p ital,João Acacio Gomes de 'Oliveira, recaamando contra zstos do In-i
- Por outras de Ude dezembra de 1938 e na mesma confor- terventor Federal no Estado de Santa Catarina. - Sele devidamente(
nadade, foram declaietdos cidadãos arasileiros:
a petição e os documentos que juntou.
Artur da Fonseca Somea, natural de Portugal, nascido a O de
Jose': Millioniena rechimando contra ato do Prefeito de Terezinas;
.
dezembra do 1897, filho de Francisca da Fona Saaras e de Ana - Sele a petição o documentas.
Gomas Soares, viúvo, reaidanta :testa capital;
Louisii Cesnard, residento no Estado do Pzirana, solicittmda
João Goneaftes matwe., rn1 Iara de Portugal, nascida a 24 de naturalizEtção. - junte certidão de desembarque; atestado de resia
dezembro de 1892, • filho de Jose tas-meavas *Iarinto e do Maria Ade- dência no Estrelo do Paraná (2. sela devidamente os documentos, corja
le ide Alves Matoso, caslido, res ia ente nesta oapi tal;
estampilhas federais.
amos Farnanaes Dourado, psiu-sal . 1 n Partugal, nascido a 20 de
António Joaquim da Cunha Ferreira, resielente nesta capital, stas
eetembro de 188ii, filha de Francisco Fernandes Dourado e de Franlicitando titulo declaratório. - Faça reconhecer a firma do signaa
,
cisca Rosa Dourado * casado, ia s sidente no Estado de São Paulo.
tarjo da um documento.
- Por outra de 14 da Jazas' Usa sie 19a3 a na conformidade do
rei ate nesaa capital, solicitando naturalizaa
Erich Leipsigar,
art. I", parágrafo
a. Catala,
lá de
1908,
o 4".
art.do
25,decreto
do drereto-lej
n.da
3a9,
de maio
25 dede
abril
de ção. - Cumpaa a potairia n. ilt32, de 18 de maio último.
cembinado Cüill
Talier Motim-anela Eallaelinii, residento nesta capital, solida
S938. foi deolarado C' 1(1:1diir.) Liçasaelas:
ando nalitratiseeão. - campeis a portaria n. 653, do 18 de maità
largo Chama, as I oral fla Sista, nascido :, ' a ds antubro de 1876,
fiam de faias naame e de ittausi.in.. t..initne, casado, residente nesta Ultimo.
Kom•ad Ew.Sid ;lanches), residante nest a cap i I ai, sol ici I anilo mis
capital.
Estadeia. as portarias dos Que turalizasã.o. - Cumpra a portaria n. G53, de 18-de maioúltimo.
Remei eram-se aos goveria„. wie
Casemiro d a Araújo. resitienhi nesta capital, solicitando natural
ali residsm.
lização. - Cumpra a portaria n. 353, do 18 de maio último.
1
15TR°
saras ao Ell. ;JAPI
Primo Dodi, residenfa no Estado do Paiatna, solicitando título el c,,a
a:sa i:adiante ae 14',, do dezembro da 103e
clara tório. - Prove, co m certa-leo do registro de imóveis, ter pro a
èI
priedade transcrita em seu narna, em data anterior à. Constituição de.
11
it itueriment e s cespaahados
É
1034
il
Mari. a de Lourdes Silva Basalts, solicitand• a autorlseeâo
José Maria Ribeiro, re s idente nesta ctipital, solicitando patina:CU:Ana
R
trata o ar t. 27, n. I, letra a, do aacrate-lei n. 200, pus a revista ção. - Junte . falha corrida e atestado de antecedentes do Instituas de
o
Revista Téxid, que se ealita em Sãs, Paulo. - O Sr. ministro proa
Identif
icação.
,
.
,
e;r,uítite
despacho:
Autorizo
,ro
corren‘c,
o
E
a
8
de
titti-.11olt
feria,
Mai:ia
cr da alisai, resideide nesta capital, isolicalando naas
Joquim
a
Ui ui() a-troari a .
seguiutea turaliz:ição. - Cumpra a parlaria ia. era exceto quanto ao item o.
pachados
rY4
s
(irar..
forein
de
Na in e sreal sen!'ormidad a e
Santiago Perca residente . no Estado de São Paulo, scia
Vicente San
idênticos reapiasimentos:
que licitando naturalização. -- Camara a esiganda da item b da portaria,
11
Pau
Infantil,
Edil srial Eillt , :ililISC L'ill:'... . ' , ara a reviata
n. 653, e faça reeunhecer a firma da certidão de Delegada de Oidena
se edita nesta eap.Ial,
Política o Social.
Ja,
Carlos Cavalcante Mangabeira, aara o jornal caoracio d o Snr. que
Paula Janowitzer, r e sident a nesta capital, solicitando naturalia
se o.dita em Baga no Estado do Ria Grande da Sal.
zaçâo.de
- Junta novos documentos
do instituto de Identificação e.,
Estado
Alagoas.I
DK io Oficial. do
, . • ., a
I
cõis .. go Josa de Lima Fe-rreira, para o seri:amaria .11. uras, que se cumpra a porteria n. 6aa, da 18 de main último.
s de
i
edi'a nada capi t al.Angusto Rancisco de. Dliseha, residente no Estado do Bio
*
• "o, slc
. - Junt e certidão do regisa
título alcatei a-d ado
meatnn eanformidade e par despacho de 14 de dezembro Janeir
oi•itando
que se edita tio de imóveis. da qual «mista a data em que foi o mesmo transcrito
corrente, foi 1-lesam:liado o segai- e e idantico requerimento:
Lampa:10.R ,
a
, paroa aensário
em seu nomea requeira eam o seu nome ercilpirttu Au gusto Franeiscci,
Pace HubPrto Rohden
.
ão- e o re- de Oliveira; dariam dia, mas e ano em que nasciar, faça reconhecer',
n esta canital.
W. Frederico von iailsitasea. selicitando a ilitorizti e
a ntas aarasente d os, seli t tilo-ns devidamente O junte
doccia
giaaro da que trata o de . reto ri. 3.010, sla 20 de ogosto altimo, para firmas dedo
que traia o n e ni c (1 .1 portaria n. 053 de 18 do maio alai
i
o livro "Handb-orli Brasilianischer Edelsteiro land Direi- Vorkommena a prova
.
(manual de pedras Preciosas do Brasil e suas ocurrências). - De- tir".,
,.., „
anao
ac t'C'I'll da. S.,1 ,,, ;., Tr,F'idr'cle mata (malta,. Soliv. ii,ando nalusi
ferido, aiapensada a taxa, a que ae refere o ar t. 272, isirágrafo 2", ralizac5o. - Cumpra a portaria n. a53. do 18 de maio Último.
do (lactato ne•!'eriflo.
Ramos' Pia , Filho, residente- no Es! tido da San Paulo, solleitandd
Willy Mas Hurglidin, selicitando a autorização e o registro de
IL
firma de um dorumento.
que trata o decreto n. 3.010, ,le 'O) de agosto atttimo, para o livro naturalização.
- Reconlicat
a
Joaquim Homem
l'Oliveira,
residenta nesta capital, solicitandd
"Der Auslaender C`nd das BrasiPanische Gesatz" (O estrangeiro e a titula declaralt'c i o. - itetingiu-: nn regista . ° do ine n vois C na certidão(
i.,
lei brasileira). - Deferido, exve ! o quanto ao podido de dispensa da do nasciractila do filho o seu nanica
bisa a qne se refere o art. 2'72, parágrafo 2" do citada decreto.
Rachid Atilaria "re,,.:(14'r!rn (1 ,--14 capital, solicitam:Ia naturalizacãos
aliaistatio lia Agricultura, erlisitandn autorizaçâo e registro para
passinarte.fai ,',:.:r1-i-leirt n habil de seus pais de tirigem parta
isf
alviology".
da
autoria
do
Dr.
C.
It.
"Powsend.
Junta
i•
a 1'4.111111 5o "In1 . inuel
0
seu noma cava, aern canas o da sua prognnitora.
vrtr
0
is
a
do
arD
se
refere
o
parágrafo
2
- Deferido, aissienserla a taxa, a t3ue
Carias Tates da Cunha, rasa-lenta nesta mu-titila solicitando titule..
lago 272, ilo de r reto n. 3.010, de 20 de. agosto Ultimo.
:-:•ÁI .:1 lio um dorturn onto e declaro dia. maá.
Salomão Steinberg, solici t sada antaseizaçãn o registro para g declaratório. - Completa (-,
.illigNII•
m
qU,'
a
o
publicação "Mosaiea", nos tertnaa do decreto 11 . 3.010, do 20 de 0 an
Daniol Nanas nit. rol 1 111 1 flash capital, solicitando nalarallal
agosto último. - ladefarido.
- rata reconl , ' • r- -- . - • do doeurnentos anresentados.
:tosa Jaime Ferreira de VW,coucele.S. 801i c- itando a autorização de zação.
Joa.quaim Ferreira de Olivea s., residaide nesta capital, solicitana
Jornal
do
Comércio,
que
trata
o
art.
37,
do
decreto-lei
n.
300,
para
o
[
nt-t exiganeias dos itens a. b. c da porta
II
que si edita em Mato Grosso (Campo Grande). - Junte rm . tidrm da do naturaliza:E:a, - Cumprapolicial,
do tampo de residancia que tem a
(
as,
testado
ria
o,
053;
junte
•
qual constem: data do registro e lei nua o autorizou,
noves
documentos
do
Instituto
de Tdentificaçaia e sele des4;
Ernesto Jose Klubarg, solicitando a intervenção siaste alinistario no Brasil,
na imastila entre o requerent e a Luiz Formo-idas, Indeferido. O vidamento os ,laeumentas apresentados.
naturalizaçao.
Ii
José Lapas, resideraa 3.1('S In eapital, ii:ei I ando
caso está snli-judIce.
1 !,o e cumpra os itens li, d, dK
(locum:'1
Faca
reeenne„ee
a
firma
de
!do
Alvaro Rosa Leal, solicitando certidão relativamonte a natoportaria n. iS52,
ralizaeão o títulos declaratórios. - Indeferido.
talaist ião inaaii a. ia:aldeia e nesta eapi tal, solicitando naturalas
iaavia Ilerminia Guimarães, residente ni-ttta capital, solicitando
eia,. ___ r,,,,,,,,,,a a pc-e-uiria 71. 653, ilo 18 da maio adtimo.
l
nataralização. - Boqueira nos termos do art. 12 do decretaste; eal...
no Estada da Pao de aaaairo, solicitaud(g
1.1. n ,' V.- - p eS, re.Sidefi ll'.
moro 389, do 25 de abril do Corrente ano.
o
i.-. ,In de i ‘ ,. ittr:-ol e s e :aula novos t'nllagt
tst
Comple
et
;I....;,•.-,
.
1,;
i
Hri berti ls PopPer, rrsidonte nesta .:apit1, solicitaiii, na1ural-1.
1 r 1•''''''

n

Indeferido.

vt.- 'n".-. i,ii iillicia e iii:• -: '1 . •, :'

fcd-

iii,a(lo 1
•
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1V1.P,t() iii il,tAL (ecçao 1)
Direi orizi -da 'Contabilidade
ATOS DO SR. MINISTRO

.11:xpedieute de 29 de dezembro de 1938
Primeira Secção
Ao Sr. ininist p o da Fazenda:
N. 1.666 — ;,olicitaudo providências afim de que • crédito especial de 201;t40.$, aberto pelo decreto-lei n. 862, de 17 de novembro de 1938, seja distribuido ao Tesouro Nacional e entregue, integralmente, ao .Jesembargador corregedor, bacharel Edgard Costa,
n para ocorrer às despesas com a instalação da Corregedoria da Justiça
gio Distrito Federal.
— Ao Sr. presidente do Tribunal de Contas:
I!
N. 341 — Transmitindo cópias do decreto-lei n. 862, de 17 de
novembro de que abre a este Ministério o crédito especial de
20:000$, para ocorrer às despesas com a instalação da Corregedoria
Ma Justiça di Distrito Federal, e solicitando o registro do mencionaIdo crédito.
N. 347 — Tie5tituiado os documentos da prestação de contas do
, ¡diretor da Escota 15 de Novembro, Dr. Francisco de Assis Perdigão
'Nogueira, e solicitando reconsideração da decisão daquele Tribunal,
:4 vista das razões expostas no ofício do diretor da referida Escola,
;Junto em cópia, de ri. 460, de 22 do mês findo.
ATOS 'DO SR. DIRETOR

Telegra mas :
•
Ao Sr. p:esidente do Tribunal de Apelação do Território do
Acre:
Solicitando a remessa da relação dos funcionários, juizes e
membros do ,/mistério Público daquele Território que fazem jús,
nos termos dée artigos 3° e 6° das Disposições Transitórias da lei
n. 284, a de niforença de vencimentos com a indicação da importancia
:relativa a cala um dos beneficiados.
Idênticos:
Ao Sr. diretor do Patronato Agrícola Artur Bernardes, com referência aos funcionários daquele Patronato.
Primeira Secção
Ofícios:
Ao Sr. presidente da Comissão de Compras:
N. 59 — Comunicando que se acha em "ser" no Tribunal de
ontas, à disposiçéo daquela Comissão.' o crédito suplementar de
230:000$, à sub-consignação n. 18-(0i), da verba 2', do orçamento
vigente, aberto pelo decreto-lei ri. 672, devendo os respectivos pagamentos ser feitos mediante registro prévio daquele Tribunal.
— Ao Sr. gerente das Máquinas para Escritório Mercedes do
Brazil Ltda.
N. 189 — Coinunicando haver o Sr. ministro indeferido o re.querimento em que aquela firma solicita o pagamento da importaneia do 7:550$, correspoodente a 3 máquinas que remeteu, era 1937,
'ao extinto Tribunal Eleitoral do Distrito Federal, atendendo à declaração firmada no verso das respectivas faturas, pelo 'ex-presidente daquele Tribunal, de que autorizára o recebimento das mesmas
á título de ex p eriência e sem qualquer compromisso; estando as aludidas máquinas à disposição daquela firma.
— Ao Sr. diretor do Patronato Agrícola Artur Bernardes:
N. 65 — Remetendo contas da Estrada de Ferro Leopoldina, de
Passagens requisitadas por aquele Patronato, afim de que seja providenciado sobre o pagamento respectivo, nas importancias ,de réis
$2$300 e 71$;;Oo.
— Ao Sr. diretor da 'extinta Secretaria da Camara dos Deputados:
N. 142 — Transm i tindo contas da Société Anonyme du Gaz de
Rio de aneiro e da Companhia de Carris do Rio de Janeiro, e solicitando providencias no sentido de que seja passado o atestado da
prestação do serviço.
Segunda Secção
Ao .Sr. juiz de Direito Privativo de Menores da comarca da Capital — Florianépolis — Santa Catarina:
N. 188 — Transmitindo uma coleção de 4Ç p ranchas, correspondentes ao projeto de construção de reforma da Escola 15 de Novembro.
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A Diretoria da Imprensa Naçional, de abordo com a legislação mia,
lioS registrará assinaturas dos orgãos. oflo1 ais, para o exercício
de 1939, mediante Pagamento da importánoia correspondente ao pe?Iodo de 12 meses, , na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
Maio, Ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas re.
partições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfándegae.
Mesas de Rendas e Coletorias.
• Aos funcionários públicos federais, estadoais e municipais é fa.
cultado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto do!
29 %, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 289000.

Ministério da Educação e Saúde
Divisão do Ensino Comercial
•

EXPEDIENTE DO OR. DIRETOR

Dia 12 de dezembro de 1938
S. C. 1.164-34 — Clodomiro José da Rocha. — Indeferido, em]
faze do acumulo de serviço.
D. E. C. 1.067-34 — Alzira Gonçalves. — Indeferido, em faeog
do acumulo de serviço.
S. C. 30.180-38
Edmundo Martins Moreira. — Deferido.
S. C. 21.831-38
António de Jesus Fidalgo. — Deferido, nod
termos do parecer. 1
S. C. 39.737-38 — Everardo Argimiro Breckenfeld. — Deferidta,,
nos termos do parecer,
Ofícios:
N. 2.834 — Inspetor Clovis Castanho Carneiro.
- N. 2.835 — Diretor do Serviço de Contabilidade do Ministério!
da Educação e Saúde.
N. 2.838 — Laura da Costa Ribeiro.
N. 2.837 — Arnold James Templar.
N. 2.838 — Marina Roxa Dutra da Fonseca.
N. 2.839 — Inspetora Marina Correia Machado
N. 2.840 — Inspetor Alvaro Ernesto de Araujo.
N. 2.841 — Inspetor Moacir Borges de Matos.
N. 2.842 — Olívia Ftobertson de Figueiredo. .
N. 2.843 — Fiscal geral Antônio Luiz da Silveira Barbosa.
N. 2.844 — Inspetor José Gabriel Ferreira Neto.
N. 2.845 — Contador seccional do Ministério da Educação •
Saúde.
N. 2.846 — Diretor da Escola de Comércio de Curvelo.
N. 2.847 — Diretor da Academia de Comércio do Maranhão.
N. 2.848 — Inspetor Tarciso Tupinambá Gomes.
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR DA DIVISÃO DE ENSINO COMERCIAL;

Dia l 13 de dezembro de 1938
S. C. 42.139-38 — Luiz Alves de Brito. — Indeferido.
S. C. 21.258-37 —ID. E. C. 709-38 — Armando Lourenço d0
Sousa. •— Indeferido, na forma do parecer da comissão.
Quota:
Instituto Comercial Mineiro — Juiz de Fóra — Minas Gerais --.
3:600$000 (três contos e seiscentos mil réis), relativo aos 1° e 2° se-mestres de 1938, de 12 de dezembro de 1938.
Recebidos:
D. E. C. 4.734-38 - -Vítor Kurudz — Relatório do més de adem,'
bro — Colégio Aurora — Caçador Santa Catarina.
D. E. C. 4.705-38 -- Orlando da Cunha Carlos — Relatório do
mês de setembro — Intituto de Ensino Comercial Roque Gonzalez —..
Cachoeira — Estado do Rin Grandk do Sul.
D. E. C. 4.605-38 — Olíndio Mariano da Fonseca — RelatóriO
do mês de outubro — Liceu Comercial da Associação dos Empregados
no Comércio do Rio de Janeiro — Distrito Federal.
D. E. C. 4.835-38 —'0távio de Almeida Barbosa — Relatório do
mês de. outubro — Faculdade de Comércio de Minas Gerais — Bela
Horizonte — Minas Gerais.
D. E. C. 4.794-38 — ()tela S. Grechi — Relatório do mês de
outubro — Liceu Fluminense
Petrépolis — Estado do Rio.
D. E C. 4.883-38 — Neino Otaviano de Paula — Relatório do
mês de butubro — Intitulo Comercial Imaculada Conceição — Gua,
Imprensa* Nacional
xupé — Rio Grande do Sul.
D. E. C. 4.361-38 — Maria Rita Blumer Godoy — Relatório da
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR
março e agosto — Faculdade de Comércio D. Pedro II — Biriguf
Dia 17 de dezembro de 1938
Esctaclo de São Paulo.
Requerimentos despachados:
' D. E. C. 4.792-38 — Marcos R. de Sales — Relatório do mês de
outnbro -- Escola Técnica Secundária 'Amaro Cavalcanti" — Distrito
Higino Maria do Lima (P. 61.530/38.) — Certifique-se o que -Federal.
,
constar.
D. E. C. 4.789-38 — Maria Parente — Relatório do mês de
Antônio Bernardo de Oliveira (M. 71..184/38) . — Certifique-se agosto — Academia de Comércio do Rio de Janeiro — Distrito Fe,
'que constar.
decai.
Club dos Funcionários Públicos Civis (P. 61.520/38). — Selo
D. E. C. 4.471-38 — alif,niel Daniel — Relatório do mês de se-,
devidamente a neticão.
I. ~hm — Ateneu. Prnnrnno L F.elado de São Paula
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D. E. - lisvaide 1.1.11, • ei França - Relatório do mós
'do outubro -Instituto La-Fayette - Dopartamento Forninino - Disrito Federal.
D. E. C. 4.509-38 - Oscar do Amaral Spilborglis - 114-1atário
Inês de outubro - instituto 'Pernie,• Santos, Durnont - São Paulo.
D. E. C. 4.512-38 - Oscar 41„, Amaral Epillierghs - Relatório
n'IC'S de cintilare - Escola de C.ornórcio -Piradentos" - São Paulo.
D. E. C. 4.610-38 - Pitotoro „Orotos - - Relatório do mês de see.:ohro - Instituto Ginnsial de l b assil iudn - Rio Grande do Sul.
D. E. G. 4.82-38 - Pedro Alhoolo Bockenhaoli - Relattkio dO
Loo= de setembro - Colégio Sã.. Joo. - Lageadc - Estado do Rio
odo do Sul.
E. Ci. 4.821-38 -- Paulo i‘ f or,troru de Morais - Relatório do
11,:! outubro - In:••1 itnto Ror ro , ocoor. - Distrito Fodoral
D. E. G. 4• R8-38 - Platão (1(_; Andrade. - Rolo It'o lo lo :dês
10 ontuboo - Gini•sio 1a3 (A u cools do Santo Agostinho -- São Paulo.
Rolat,00jo
mos de
Plittio. d
ioloado
• E. C. 4.371.,o!onibro - (11inásio elas Cio-o-o r o , do Sonto Agostinho - São Paulo.
) E C. 4 •:"•35-22 - S o o r'o
Doar,e wo.-• de outubro -- IhAiloto
Eco ;nino
- iiistrito Federal.
D. E. G. 4.s•39/.18
sadolo;
p,,000toroo do
os de outubro -- Colégio Modero, do Pará - Belém - Pará.
D. i. O. 4.co8/38 - Samuel Nopoloão Coheo - Relatório mês
soloir.oro - Cole", gio Modorno do ,00 • a - Belho - Pará.
J. E. C.
- llvlo (..'orvallir, Duarte - Relatório do mês
setembro - Instituto Er-i-F000 '1, , _
Masculino
FOl HIo Federal.
I). E. G. 4.507/38 - Samuel Nàooleão 2.ohen - Rolalório do
do setembro - Gológio Progio ..o:Ao Poraense
Beb5.ni - Pará.
D. E. G. 4,700/38
13órgio Julopreira FraLeo - Rotatório de
moro() a setembro - Academia de Goilorci.. - L130), n , ao GiIA 1 mir,,iripal de 13arrotos
Estado
Sflü
D. E. E. 4.{',18/38 - itoirmoo l o r elido Noto - Ftolatório do
mês
ogosto
Escóla, de Comóreio l Associaç;i0 dos Emprogados
Comêrcio do Grato - Eo t od,) do ti:corá.
D. E. . 4.640/38 - Raimundo F o líolo Neto -- Relatório do Ines
de setembro - Fsoola do Coiforcio ;ou Ovsocinc.=o) tos Empregados no
donol reio de Grato - Estado do Ccaoá.
D. E. C. 4.927/38 - Ranl E rf;o. , ) Poro . lar - Relatório 110 mês
_._ 1 hol.
1e setembro - Cogio Y. `4 . t.:' h,
D. E. C. 4.307/38 - Raul FuotaCo., Eaoolar
,,o mês
r,r,la
lo setembro .__.
- Piauí.
D. E. C. 4.533/38 - hao: i ; •1.-;
- ltelaiorio
___ paroojba _._ Piauí.
Colégio N. S. da o
D. E. C. 4.7O-',3/38
ltainmoo.) e Azei) do Santos tres de outubro - Esoola Guroorti.d Mociéln - Distrito Federal.
D. E. G. 4.755/38 - ltailmoolo +,"'rodo 000dos - Rola!Ario do
roos de julho ___ E-ema
Federal.
1). E. C. 4.7)5/38
- Rotatório do
):4:..s de agosto - Escola Comei-mal
Federal.
D. E. C. 4.757/38 •Ozeredo Santos -- TIolatx4rio do
tiês de setembro - EooI
oinreriat Mod,Mo - D i,4trito Fedcral.
D. E. C. 4.763,W, - Itoordm Wan,ra - Rebodrio do mos de „o_,
oi,ro - Instituto Comerei do2ito,
- 'Estado Cio Rio.
D. E. O. 4,313/38
Roto cornar:o, - Rela, oe in do Ines do
I
- Escola de Oomoio,.io one:.a . ro Exterj,;.,!,, são

1•Prnilo.

1) E.
4.582/38 - Roto C ono roo) - Itelatórn do nics de ouolbro - Escola de COMél:1*) nt -! n .` na
Ext,'..rnalo S. José - 8, Paulo.
D. E. C. 4.647/3 g - Rogério Duarte o Castro - Retalido do mês de setembro - Colênoo Fontoura Ilha - Santo Maria io Grande do Sul.
D. E. C. 4.542/38 - Miguel de .N edrade. Nevos Mayreles - Re-illatÁrio do mês de setembro - Instituto Comercial anexo ao Ginásio
nran,'w ela Sul,
!!Zstadual Santa Maria ti
D. E. G. 4.852/38 - Massanielo Lopes Canudo - Relatório do
alto, de outubro - Liou Ininonl 5o11
- Minas
E. C. 3 .611/38 - Pedro Eustoquio Vieira - Relatório do
II nês de ,ek i edi rn
momernia do Gourêroio de Carnarú - E q tado de
!!Pernambuco.
D. E.
4.516/08 - Paulo limeira C.ampanitã - Rotatório do
- j.nês de outubro - Liceu Acadêmico São Paulo - 'São Paulo.
D. E. C. 4.515/38 - Paulo Ferreira Campanhã - Relatório de
nCo: de outubro - Cor. gio Santa Marcedina - São Paulo.
D. E. O. 4.768/38 - Oscar Sampaio Quente! - Rotatório do
Itnês de outubro - Ginásio Hebreu, Brasileiro - Distrito Federal.
O. O . E. 4,769/38
Oscar de Sampaio Quentel - Relatório dd
flês (le setembro - Ginásio Batista - Distrito Fedei-l.
D. E. G. 4.358/38 - Otávio de Almeida Barbosa ,-- Relatório do
.-ríA da Pdembro - Faculdade de Comércio de Minas Gerais - Belo
gorizonte - Minas Gerai..

I). E. C. 4.648/38 - Pedro Euetaquio Vieira - Relatório de

hès de setembro - Faculdade de Comércio de Olinda. anexa a Aca-i

-mia de Santa Gertrudes - Pernambuco.
D. E. C. 4.550/38 - Pedro de Góis Cavaloanti - Reiatório
piás de setembro - Academia de Comércio B, hsd anon pç (;fine
Diocesano de Garanhims - Pernambuod.

Dezembro de 19SS

Podro do Góis Cavalcanii - Relatório do
D. E. G. 4.588/.3$
mês de setembro - Academia %Wa Cofia - Garanhuns
Pernam -4
buco.
D. E. C. 4.877/38 - Pedro do Góis tlav- alca.nti - Relatório do
mês de outubro - Faculdade do ir,"omórcio S. José do Garanhuns -4
Pernambuco.
D. E. C. 4.881/38.-- M.1olos Maciel Monteiro - Relatório do.
mês de outubro - Escola de COrd. reiO D. Busco - Campo Grande -

Mato Grosso.
D. E. C. 4.48i/38 - Péricles Maciel Monteiro - Relatório do
mi, de selembio - Escola de Comércio D. Bosco - Campo Grande
Malo Grosso.
O. E. O. 4.817138 - Plerre Richer - Relatório do mês do ou,
tubro - Faculdade do flirncia . Econômicas do Rio de Janeiro - Dis-•
trito
Moria Parente - Relatório do inõs do
O. E. C. 4.784;38
lembro - Academia de. Gomórcio do Rio cl ' Janeiro - Distrito Fe-

derJ,J.

Museu Nacional de Bens Artes
De acordo com as instruções baixadas pela portaria n. 216, CIO

de setembro último, relativas à organização e funcionamento do
XLIV Salão Poodonni de Leias Artes, reuniraai-se no dia 29 de ;o21.

vernbro último os membros dos Juris das diferentes secções dc quo.
se compõe este Salão, concedendo os prêmios constantes da presente
relação, a qual foi devidamente aprovada pelo senhor ministro por.
despacho de 4 do corrente mês e ano.
Prêmio de viagem ao estrangeiro - Manuel Constanlino Gomes
Ribeiro.
Prêmio do viagem ao País - Bustamante Sá (Rubem Fortes).
Seeçõo de pintura
Medalha de ouro - Jordão de Oliveira.
Medalha de prata - Rute Prisão Guimarães, Horáctito
dos Santos, Maria Rotchek, lakaoks, João Reis.
Medallia ele bronze - Franco Comi, Moisés da Silva, Araujo
Lima, Rhoda Edite Haden, Fernando Martins, Milton da Costa, Jaime.

Pereira Ramos, Ado Malagoli.
Monção honrosa - Miguel Picazio, Rita Costa Cruz, Maria Liq,
Lourdos Aeatawlssti, Atílio Baldocchi, O. Covelo, Borges_da Gosta. •
Sccçao de arquitetura
Medalha de ouro - Al ílio Corroia Lima.
See n:(to de desenho e artes nrcifica,s

Medalha de bronze - Frei Geraldo Roderfeld, liam Steiner.
Mencão honrosa - Davi Menasze GURI), Armando Manuel Iglésias, Alexandra do Alrnoida, Nicolai Liohscher, Fritz Lohmann.
secylo
p,- 'n
em medalhas c pedras preciosas
Lohnionn.
Soefoão dr eseultuca
Mux Grossman, Ottone Zorlini.
Medalha do ooida
Metianla de bronze - A. Cesai' Dória.
Menção honrosa - Jorgo Fernandes, Luiz Ferver, E. ..1:onseca1
Leonardo Viana da Cunha Lima, Miguel Palrasso.
Sr';'(t,) de arfes decorativas
Medalha de .)oro - Euelide,s Fonseca.
Medalha de ()voou -- Clotilde Cavalconti.
loroura - Antônio Cunha.
Prêmio da 1 ,isa Pratt, na Secção
Pr:n'tios da Ilustração Brnsileira
Na seccão de pintura - flo,t.or de pinho.
Na secção de escultura - Cento Vaecani.
Na seeção de gravura - Francisco Gomes Marinho.
:o•,,, ,,oefoortAtino Correia Lima.
Na secoã,i
Na secção ii a
(;c.:;orativa - GnrLda Woozos•
Pioiodro.
Na scee:a.,
mulo rei:ecira, presideni, da
de de,:e'n1.,:n3
Em
Cornisão 0..ganizadora Lio XIXI SaUn Naciiinal de Betas Artes.
Menção

tio,

11117.

intlwtoria dos Centros de Saudo
GEN'ill() DE sAtait', N. 11
3:xl'EdirNTI: DO SR. iNsoorrou
Processos de,pachados
Dia 28 de novembro de 1938
N. 2.412 - „Urano Jacob Feurstein. - Pode oc.upãr.
N. 2.426 - Abralião Jacol) Feurstein. - Pode funcionar.
N. 2.383 - Manuel 13. S. Nono. - Podo ocupar.

Pode habitar.
Ti. 2.384 - Manuel B. S. Neno.
N. 2.325 - António Pires llodrigues. - Pode habitar.
N. 2.2,58 - Eustaquia Elisa dos Santos Jendiroba.
Podo
itar.
N. 2.425 - Vnlentim Podrigues Almeida. - Pode funcionar.

sha,la .17
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Conivra as exigências para pode
N. 2.2L7 N. 2.403 - José Dias Alves de Oliveira. - Cumpra as exigén,
habitar.
, P ise apontadas na comunicação de vacância 2.403, para poder habitar,,
N. 2.389 - Francisco Vieira. - Cumpra as exigências apoia,
N. 2.407 - José Dias Alves de Oliveira. - Cumpra as exia
Mas na G. de vacância 2.389, para poder habitar.
'ndas apontadas . na comunicação de vacância 2.407, para poder hae,
N. 2.388 - Alda Guimarães. - Cumpra as exigências assina- pitar
/adas na folha de vacfaicia 2.388, para poder habitar.
N. 2.296 - Cícero Lins de Macedo. - Pode habitar.
. N. 2.410 - José Dias Alves de Oliveira. - Satisfaça its exigências apontadas na folha de vacância 2.410, para poder habitar. g N. 2.405 - José Dias Alves de Oliveira. - Cumpra as exiênciasapontadas na comunicação de vacância 2.405, para P oder /mei(
N. 2.411 -- José Dias Alves de Oliveira. - Satisfaça as exi- bitar.
gências para poder habitar.
N. 2.415 - José Dias Alves de Oliveira. - Satisfaça as «exiN. 1.700 - 4-10-37 - Adriano Augusto. - Pode habitar. 14
gências apontadas na comunicação de vacância, para poder habitar.
N. 2.406 - José Dias Alvas de Oliveira. - Cumpra as exba
N. 2.409 - José Dias Alves de Oliveira. - Satisfaça as exi- géncias apontadas na comunicação de vacância 2.406, para poder h
gências apontadas na comunicação de vacância 2.409, para poder bitar.
habitar.
N. 2.408 - José Dias Alvas de Oliveira. - Cumpra as ee1-4
N. 2.427
Abrahão Jaeob Feurstein. - Certifique-se.
gências apontadas na comunicação de vacância 2.408, para poder haai
N. 2.416 - Galhardi Miguel. - Pode habitar.
bitar.
1
N. 2.284 - Clementina Augusta da Silva. - Cumpra as exiN. 2.324 - rio Maiz de Vasconcelos. - Distribua-se
gências para ser registrado.
N. 2.361
Valter Alves de Brito. - Registre-se em vista da guarda para verifi ar se foram cumpridas as exigências do terincf
de intimação n. 2.149, cujo prazo inicial está esgotado não Len»
.),nforn-Lação.
sido oportunamente feita a necessária verificação.
N. 2.423 - Sebastião Moreira Couto. - Deferido á contar de
N. 2.450 - Antónia de Queiroz Carvalho. - Pode ocupar,
de dezembro de 1938.
N. 2.455 - Bernardo MV0.9 de Oliveira. - Pode tampar.
N. 2.240 - Francisco Teixeira Paulo. - Pode ocupar.
N. 2.274 - Adelaide Rosa. - Pode habitar.
N. 2.402 - Fernando Santos. - Pode habitar sujeito ao cuni...
N. 2.451 - Rasinda Tavares Nunes. - Pode funcionar.
primento das exigências dentro do prazo de 60 dias.
N. 2.359 - Manuel Silveira Clemente. - Re giste-se, à yista
N. 2.366 - Estefânia da Cunha Gaivão. - Deferido.
N. 2.328 - António Parto Correia. - Cumpra as exigénoge informação.
N. 2.428 - José João Lopes.
da folha de vacância 2.383, para poder habitar.
Pode ocupar.
Dia 3
,
Dia 29
•
N. 2.46,1 -. Francisco Teixeira Paulo. - Pode funcionat
N. 2.424 - Francisco Teixeira Paulo. - Certifique-se.
N.
2..452
- Rozinda Tavares Nunes. - Certifique-se.
N. 2.444 - José Pereira. - Conced0^90 dias a contar de 1 de
N. 2.450 - Maria do Carmo Lacerda. - Pode habitar.
gezernbro de 1938.
N. 2.267 - Te1 doro Latseko. - Pode habitar.
N. 2.445 - Alberto Alves de Oliveira. - Deferido.
N. 2.095 - Semeão Correia da Silva. - Pode habitar.
Dia 5
N. 2.386 - Joaquim de Melo. - Pode habitar.
N.
2.472
Oscar Castro Carneiro.. - Cumpra
N. 2.414 -- Joaquim Moutinho. - Pode habitar.
apontadas na comunicação de vacância nc 2.4,72, as õrigtkno
N. 2.430 - Valdemar J. Teixeira. - Cumpra as exigêncial. bitar
para poder.
N. 2.412 - Manuel Sardinha. - Certifique-se.
2.462 - Francisco Teixeira Paulo. •- Certifique_
Dia 30
N. 2.488 - José Rodrigues Simões.
Certifique-ser
N., 1.568 - Eduardo Joaquim Martina
N. 2.392 - Manuel Bezerra Filho. - Deferido.
Deferido.
N. 2.457 - Francisco Gomes de Andrade. - Deferia° a cofiai
Dia 8
ne 24 de dezembro de 1938-.
N. 2.458 - Apki Pegado Goulart. - Nada há que deferir..
N. 2.458 - Valentim. Rodrigues de Almeida. - Certifique-se,
141 2.48
no Rabelo. - Cumpra as exigências apontaW
N. 2.338 - Manuel Augusto Mala. - Certifique-se
4a comunicação de vacância
n. 2.482, para poder habitar.
N. 2.439 -Zeferino de Azevedo. - Pode funcionar.
, N. 2.126 - Manuel Joaquim da Cunha. - Pode habitaf.
N. 2.276 - Arnaldo Teixeira da Cunha. - Não pode ocupa].
N. 2.421 --- Angelo do Esp irito Santo.,
N. 2.440 - Zeferino de Azevedo. - Certifique-se.
Deferido, on
P P4e
24-12-38.
Dia 1 de dez-ombro de 1938
N. 2.422
Manuel da Piedade de Carvalho. - Pode' habita
N. 2.505 - Leonor
N. 2.437 - Leonilda Cl. Machado. - Cumpra -as exigencia!
Siqueira Rodrigues. - Concedo 80 dias.,
N. 1.664 - M. Rayle. - Compareceu o interessado e deo1arÕ
pontadas na comunicação de vacância 2.437, para poder habitar.
N. 2.468 - Conceição Maria dos Santos._ - Concedo 90 dias g nite o prédio vago é realmente sito à rua Leopoldino
de Oliveieg
n. 147, casa III.
pontar de 24 de dezembro de 1938.
N. 2.476 - Pran01000 Coelho.
N. 2.351 - Osvaldo de Sousa Lima. - Pode funcionar obrigadd
Comunique, p reliminarmen
`.eaciincia do p rédio. \
a cumprir as exigências do termo de intimação 3.140.
N. 2:419 - Antônio Sebastião Pereira. - Cumpra as exigén.:.
N. 2.473 - Henrique de Barros.
cias apontadas na comunicação n. 2.419 para poder habitar.
Deve, preliminarmente,
Munioar a vacância do prédio.
N. 2.435 - Rozinda Tavares Nunes. - Pode ocupar.
N. 2.479 - José de Souati e Silva.
Comuniquei preilmtpffli
N. 2.418 - Antônio Sebastião Pereira. - Cumpra as exigAit
elas apontadas na comunicação de vacância 2.418, para poder habitar. mente, a vacância do prédio.N. 2.464 - Albano Mendes. - Deferido a Sentar. de 29. da
Dia 7,
dezembro de 1938.
N. 22,511 - Beatriz de &sada Ribeiro.
Pode hal*"
N. 2.487 - António Lopes Marrafa. - Deferido a contar de 2g
de, dezembro de 1938.
Dia 8
N. 2.466 - Antônio topes Marrafa. - Deferido ft contar de Xn
N. 2.199
José Sinaoneti Coalhe; - Concedo 90 diad.
de dezembro de 1938.
N. 1.718 - António da Ponte. - Cumpra as exigênciaa apT4e3
N. 2.449 - Orditio Gonçalves Lima. - Pode ocupar.
tadas na comunicação de vacência n. 1.71'8, para poder habitar-, a
N. 2.438 - João Blanco Mateus. - Pode habitar.
N. 2.528 - Alceu José Pereira. -- Deferido.
N. 2.433 - José Tonlaz Saraiva. --Cumpra as exigências aponN. 2.529 - Antônid Moreira. - Pode ocupar.
tadaa a comunicação de vacância 2.433, para poder habitar.
N. 2.202 - José Dias Alves de Oliveira. - DL-e acordo.
N. 2.434 - Brasilino Antônio da Silva. - Cumpra as exigên2.499 - Manuel Pinto. - Pode funcionar.
elas apontadas na comunicação de vacância 2.434, para poder habitar.
N. 2.494 - Arlindo Alves de Oliveira. - Satisfaça ás eti
N. 2.431 - Jerônimo Ferreira. - Pode habitar.
saneias apontadas na corrunicação de vacância n. :).494, para pode
N. 2.432 - José Tomaz Saraiva. - Cumpra as exigências apo* habitar.
todas na comunicação de vacância 2.432, para poder habitar.
N. 2.471 - João de Andrade. - Pode habitar.
Dia (1
N. 2.470 - João de Andrade. - Pode habitar.
N. 2.516 - José Gonzalez Ferreira.Pode habitar.
N. 2.446 - Alberto Ferreira. - Pode habitar.
N. 4.050 - Francisco Gomes de Andrade. - Podo habitar.
N. 2.420 - Deusdeth dos Santos Farias. - Cumpra as exigênN. 2.495 - José Credman. - Pode habitar.
aias apontadas na comunicação de vacância 2.420, para poder habitar.
N. 2.500 - Luizi Lucchesi Pierone. - Pode ocupar.
N. 2.497 - Judite Rabelo Gaertner. - Pode habitar
Dia 2
N. 2.512 - Joaquim Ribeiro Alves. - Pode habit0
N. 2.122 - Lucinda Lopes. - Cumpra as exigências.
N. 2.515 - José Tavares. - Pode habitar.
N. 2.495 - Zeferino de Azevedo. - Certifique-se.
N. 2.500 - Manuel Pinto. - Certifique-se.
N. 2.489 - João Dias Palricas. - Certifique-se.
N.
2.459 - Valentim Rodrigues de Almeida. - Gertificia.-JPA
N. 2.190 - João Dias Palricas. - Certifique-se.
N. 2.536 - Manuel Oscar de Oliveira. - Deefrida.
N. 2.429 - José João Lopes. - Podo habitar.
N. 2.537
Juanoel José Miranda. - Concedo 80 dias.
N. 2.404 - José Dias Alves de Oliveira. - Cumpã Wit axijkilffia
N. 2.4g3 - Rozinda Tavares Nunes. - Certifique-se.
dás apontadas na comunicação de vacância 2.4_03,..Para poder. htarae
2477_ ~I. José Dias Alves de Oliveira.
P43 acordo,
•

•
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Dia 10
2.1143 — José Tavares. — Pode ocupar..

DESPACHO

11. 2.114 — José Tavares. — Pode ocupar.
2. 543 — Jean Grlot, — Deferido, a ¡matar de 24-12-38.
N. 2.482 — Albino Rabelo. — Pode habitar.
N. 2.518 — M. Royle. — Cumpra as exigências apontadas na
Stounicação de vacancia nn. 2.518, para poder habitar.
N. 2.493 — Alberto Cardoso. — Cumpra as exigências aponAas na Comunicação de vacAncia n. 2493, para poder habitar,
N.-2.530 — António Moreira. — Pode funcionar.
N. 2.06 — Manuel Gonçalves Pinto. — Pode habitar.

Proéesao n. 70.7439 - 38 — José Mário Munia Barreto escriturário da Classe G, da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos do
Distrito Federal. pedindo uma certidão. — Não se achando arquivados n.o Tesouro Nacional os papeis relativos ao concurso prestado
pelo requerente, em 1918, dirija-se, querendo, ao Arquivo Nacional.
11-12-3$.

Ministério das Relações Exteriores

Folha de gratificações mandadas abonar aos funcionários abaixo
relacionados, por serviços extraordinários prestados durante o mês
de novembro último, de acardo com o art. 193 do decreto n. 17.770,
de 13 de abril de 1927, e que se publica em cumprimento à circular
a. 7I38, de 16 de agosto de 1938, da Secretaria da Presidência da
ilepubliea:

,--

GRATIFICAOES E AUXÍLIoS

Requerimento despachado
6580
Custódio Meneleu de Pontes, oficial administrativo L
Dia 12 de dezembro de 1938
Afonso Ramos Gomes, oficial administrativo K
46080
Júlia Gabrielle Judlin Soares. — Requeira ao Instituto de Pre- Alberto Lustosa Munhoz, oficial administrativo I(
41080
idência.
João Drumond Camargo, oficial administrativo K
255$0
Almerindo Martins de Castro, oficial administrativo K
335$0
Stênio Guaraná de Barros, oficial administrativo J
410$0
Felipe Santiago Dias Paredes, oficial administrativo J
275$0
A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em José
da Costa Carvalho, oficial administrativo J
37530
exercido
Igor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o
Xisto Menezes, oficial administrativo J
50530
22030
e 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao pia- Sílvio Taborda Ribas, oficial administrativo J
Orlando Asila, oficial administrativo I
29030
2600
iodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de Ornar da Silva Brito, oficial administrativo 1
Capriata, oficial administrativo I
325$0
mio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas re- Julian()
Silvio Mendonça Habibe, oficial administrativo I
8030
artições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfândegas, Vicente Guide, oficial administrativo I
15$0
Floriano Leopoldino Azeredo, oficial administrativo H •
15030
•.! sas de Rendas e Coletoriaa.
Cheio Batalha, escriturário classe G
34030
Luiz Ibiraf Gomes, escriturário classe O
19030
Mauricio Martins Fontes. -escriturário classe G
41030
mi Aos funcionários públicos federais, estadoais e municipais é fa- Jorge de Paiva. escriturário classe G
41080
41030
.P .,ado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de N-orival Barbosa da Silva, escriturário classe F
Ernesto Adolfo de Melo Vaz, escriturário classe E
41030
semestrais
de
288000.
duas
prestações
a
que
têm
direito,
em
ar•
Moacir Reis de Azevedo..- escriturário classe E
13580
Juvêncio Fundes de Sousa. escriturário classe E
41030
Clóvis Moura de Faria. auditor J
28530
Emílio Cascardo, auditor J
285S.0
Cassilandro Nascimento 'tr emes, auditor J
40$0
-Mário Garcia de Sousa, auditor .J
33030
José de Oliveira Teixeira, conferente de valores J
390$0
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO
João Gomes Perdigão Aguiar, conferente de valores J
28530
Jorge Correia Pagels de Lacerda. conferente de valores J
36530
Dia 15 de dezembro de 1938
Luiz de Araújo Franco, conferente de valores J
42030
420%r
Mariano de Fousa Falcão, conferente de valores J
Ao Se. Sindico da Camara Sindical de Corretores de Fundos
Lourdes Castilho Unia, conferentes de valores J
1600
Mignel Pais do Amaral Pimenta, conferente de valores J.
28050
que resciveu autorizar a admissão à co- -Renato Pais Leme de Castro. conferente de valores J . ...
3503u
N. 653Comunicando
-•
18030
..ção da bolsa das apólices do Tesouro Nacional, ao portador, do va- João da Cruz Nunes. conferente de valores J
3530
er . noteinal de 1:0003 cada unia, 5%, emitidas nos termos dg decre- Fernando Augusto Coelho, tesoureiro do papel-moeda L.
Piro Antão Ferre4ra da Silva, ajudante de tesoureiro J. ...
58530
-lei u. 501. de 16 de junho de 1938.
Artur de Araújo Gosta, ajudante de tesoureiro J .
55030
— Ao Sr. diretor da Caixa de Amortização:
35030
N. 656 -- Autorizando a emitir e entregar a The Rio de Janeiro Reinai& Cardoso Monteiro. ajudante de tesoureiro J
61030
ity Improvements Co. Ltd., por Movimento de Fundos com o Te- Helena Lins de Barros Brito, ajudante de tesoureiro J •
69530
iro Nacional, 2.000 apólices da emissão a que se refere o decre- João Antônio Ribeiro, ajudante de tesoureiro J
75530
"-J-lei n. Cs', de 18 de agosto último, no valor total do réis José Moacir Cavaleanti Amigão, ajudante de tesoureiro J
Carlos Soares C,amara, ajudante de tesoureiro J
57030
-nockenon.
Lourenco Afonso Alves. ajudante de tesoureiro J
39030
Altafr Cirne Maia, ajudante de tesoureiro 3
23530Artur Gonçalves Valenca, ajudante de tesoureiro J
28530
Serviço do Pessoal
Arlindo Pimento, Pereira, ajudante de tesoureiro J
39020
Charles RPP(1 rdlg in. ajudante de tesoureiro .T
Alosa
EXPEl l IENTE DO SR. DIRETOR GERAL DA FAZENDA
no meelante cios Sentes. ajudante de tesoureiro J
14530
NACIONAL
Abílio Alves de Castro, ajudante de tesoureiro J
41030
Nei Marques de Sonsa Zielinak, ajudante de tesoureiro j
39030
nispetesA
Ivete Delfim-) dos Santo, ajudante de tesoureiro J
6030
Dia 13 de dezembro de 1938
Augusto Barroso Júnior, earimbador 1
20)
O
diretor
geral
da
Fazenda
Nacional
usando
das
atribuições
que
,
António Filete Madeira. carimbador I
41aS0
do
Decreto
ri.
24.144,
de
18
de
abril
ae oonfere o 1 1° do artigo 60
José Leão Ferreira Mulatinho, earirnbador I
36530
lie 1034, resolve dispensar, o oficial administrativo da classe H, do Aristóteles Colombo Drumon. arquivista H
36030
comia- Argemiro da Mota e Silva, chefe de portaria R
30050
l inadro VII (Celégacias Fiscais), Raimundo Botelho Mala, da
Alfredo de Oliveira Coelho, continuo F
2l0n
h ão em que vinha servindo no Quadro Movei do Tesouro Nacional.
370e0
Aires
de
Gouveia.
continuo
F
DESIGNAÇõES
Elisio Domingos Fita. continuo F
29r30
Dia 13 de dezembro de 1938
Proeópio António de Miranda, continuo F
29030
O diretor terei da Fazenda Nacional usando das atribuições que
.
Importa a presente folha na quantia, ilíquida de descontos de
ele confere o 1 do artigo 6° do Decerto n. 24.144, de 18 de abril
e 1934, resolve designar o escriturário da classe F, do quadro VII vinte contos quatrocentos e quinze mil réis (20:4158000).
Delegadas Fiscais) Paulo Amorim Goulart de Andrade, para serSecretaria do Serviço do Pessoal. em 16 de dezembro de 1938. —
ie, cai comissão, no Qnadro Movei do Tesouro Nacional.
Ame-rico Passos Gttima pries Filho.

Ministério da Fazenda

Dia 15

O diretor geral da Fazenda Nacional Usando das atribuições que
ke confere o § 1 do artigo 8° do Decreto a. 24.144, de 18 de abril
1934, reec olve designar o escriturário da classe F, do quadro VII
- Delegacias 1. e -t ais) Carlos Alberto de Oliveira Leite, para servir,
-ai comissão, no Quadro Movei do Tesouro Nacional.

POSSES

Dia 12 de dezembro de 1938

Hugo Correia Pais, no cargo da classe H, da carreira de Oficial
Administrativo, do Quadro 11 (Tribunal de Contas).

Sá ha do I1
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Dia 14
Contadoria Central da República
Angusto ,MoUra, Coutinho, dá cargo da classe E, da earreipth.0Guarda-livros;
"Qtizelrõ 1 deátle Simitério.
ExPediaiiej dé 12.
aèàinbro de 1938 1"
J aluilimene,~1§2.310_ peno ela:e lâne L d4 orrelra de Conta.
Ofícios:
biliste, do Quadro XII (Diretoria do Imposto de Renda).
Ao Sr. diretor geral da Fazenda Naciona/:
Davi Martins de Arruda Câmara, do cargo da classe E. da carreirti,
N. 3.139 — Transmitindo cópia do oficio n. 9.288, de 80 de node Oficial Administrativo, do Quadro II (Tribunal de Contas):
Geraldino Pires de Oliveira, do cargo de agente fiscal do impoet0 vembro último, elo, Tribunal de Contas, protocolado no Tesouro Nacional, sob n. 93.428-38, relativo ao registro do crédito especial de
de consumo no interior do Estado de Sergipe.
.
_
50:000$004, aberto,pelo decreto-lei n. 817, de 27 de outubro do cof-!
• Maios
rente ano, ao Ministério da Educação e Saude.
N. 3.141 --Transmitindo cópia do ofício n. 3.878, de 6 de de1 Dia 12 de dezembro de 4938
zembro corrente, do Tribunal de Contas, protocolado no Tesouro
Ao Sr. diretor-secretário do Tribunal de Contas:
Ns. 276 e 277 — Apresentando Hugo Correia Pais ã Prancho-O Nacional, sob n. 95.518-38, relativo ao registro da crédito especial
Faria que tomaram posse neste • Serviço do nego da classe H, da car- de 64:29(4000, aberto pelo decreto-lei n. 833, de 5 de novembro-próximo findo, ao Ministério da Viação e Obras Públicas
reira de Oficial Administrativo, do Quadro TI!
— Ao Sr. diretor da despesa Pública:
- Profis— Ao Sr. diretor da Secção de Fiscalização do Serviço
i
, N. 3.138 — Idêntico ao de n. 3.139.
sional:
N. 3.140 — Idêntico ao de n. 3.141.
N. 297 — Solicitando seja Subnietida a inspecção de saúde, para
efeito de ,poste, Maria de Lourdes Teorga, nomeada para o cargo da
•
Requerimentos despachados
classe E, da carreira do Guarda-livros, do Quadro I, deste Ministério.
P. C. 7.862, de 1938 — Protocolado na Contadoria Central da
— Ao Sr. inspetor da Alfândega de Santos:
José Augusto de Oliveira. — Deferido.
N. 468 — Remetendo o decreto que remove Esmeralda Pereira República,
i P. C. 7.640, cle 1938 — Protocolado na Contadoria Central tia
Penha para o lugar de despachante ¡ aduaneiro da Mesa de Rendas de
República, Carmem i Carrera Maese Lira. — Deferido.
Porto Velho, junto à aludida Alfândega.
, P. C. 7.614, de 1938 — Protocolado na Contadoria Central da
Dia
República, José Soares Pinto. — Deferido.
P. C. 6.667, de 1938 — Protocolado na Contadoria Central da
Ao Sr. diretor do Imposto de Renda:
N. 182 — Remetendo a portaria do Sr. ministro, prorogando o República, Bivar de I3orredo fliiimnrns, — Deferido.
.contrato da auxiliar de 3 classe Angela Marta Remida de Araújo
Lea 13
Jorge, para exercer as funções de aoxiliar de ege •incia classe da aluOfícios:
dida Diretoria.
N. 183 e-. Remetendo a perlaria do Sr. ministra, prorrogando o
Ao Sr. diretor geral da Fazenda Nacional:
contrato do auxiliar de terceira classe relia Porte:a Reis para exercer
N. 3.144 Transmitindo cópia do ofício n. 3.307, de 2 do
, as funções de auxiliar de segunda classo da aludida Jiretoria..
'dezembro -corrente, do Tribunal, de Contas, p rotocolada no Tesaurd,
— Ao Sr. diretor da Despesa Pública:
sob n. 94,229-38, relativo ao registro do crédito de réis,
N. 807 — Transmitindo a portaria do Sr. diretor geral, conce- Nacional,
1.000:000$000, aberto pelo decreto-lei n. 834, de 5 de' novembro,
dendo licença ao servente da classe E. do quadro I, Agrícola Rui San- próximo
findo, ao Ministério da Viação o Obras Públicas, siip!etos, com exercício na aludida repartição.
mentar à verba que especifica.
N. 608 — Comunicando haver o Sr. diaetor geral resolvido que
N. 3.146 — Transmitindo cópia do ofício n. 3.359, de 5 do,
' o escriturário João da Mata Coelho, passe a s,ervir na mesma Dire- dezembro corrente, (to
Tribunal do Contas, protocolado no IT-een.lro,
toria.
Naéional sob n. 95.424-38, relativo ao registro elo ato a que se reN. — Comunicando haver o Sr. diretor geral resolvido mie o es- fere
o decreto-lei n. ,3.271, de 16 dc novembro próximo-findo.
criturário da classe G, do quadro III. Durval de • Mendonça. com exerN. 3.147 — Trensrnitindo cópia do °il ido n. 3.375, de (3 de',
cício na referida Diretoria. passe á t a r exercício neste Serviço.
deaembro corrente, do Tribunal de Contas, protocolado no Tesourd,
— Ao Sr. inspetor da Alfândega do Rio de Janeiro:
sob n. 95.522-38, relativo no registro e distribuição dd
N. 216 — Remetendo a portaria do Sr. dirst,or geral concedendo Nacional
crédito especial de 190:00 a ,000, nberto pelo decreto-lei n, 877, de
seis meses de licença ao oficial adiniestrativo ia classe -T, do qnadro 28
'de novembro último, ao De p artamento Administrativa' do Sore
vim Manuel Dassunção Santiago. cem êxercie t
o na mesma repar- viço Público.
tição.
— Ao Sr. diretor da Despesa Pública:
— Ao Sr. delegado fiscal em Co:das:
N. 3.143 — Idêntico ao de n. 3.144.
N. 64 — Remetendo o decreto que. nomaia Moacir da Paixão
N. 3.145 — Idêntico ao de a. 3.146.
Curado para exercer o cargo da clas s e' D, da carre i ra, de escriturário,
N..3.-148 — 'afinco ao de n. 3.147.
do quadro VII, deste Ministério, com exercício na aludida repartição.
- Ao Sr. chefe :do Serviço do Controle:
— ao Sr. delegado fiscal em Mate Grosso:
N. 117 — Remetendo a eortaria do Sr. diretor geral, que coa- arg N. 3.142 — Respondendo ao ofício n. 592, cle 10 do carrente'a
ea sobre as emissÕes a que se referem os créditos especiais',
vede licença, para tratamento de saúde, à escriturária da classe G, do
abeetos em 1937, para pagamento de juros da Divida Interna rime
quadro Ana Erot;i:i Peixoto de Azevedo. com e-xereteio na aludida dada.
repartição.
Dia14
— Ao Sr. delegado fiscal em pernamb000:
•
.
N. 165 — Comunicando que o Sr, ministro da Fazenda - resolveu
'Ao Sr. diretor d4 Pessoal do Ministério da Fazenda:
indeferir o requerimento que Margerldo Sales dos Santos' pede sua
N. 3.149 — Atendendo à solicitação constante de- telegrama
nomeação para o lugar do marinheiro, vasto tratar-se de 'cargo extinto. daquela diretoria, comunica que os Srs. delegados fiséais, sob cuja
— Ao Sr. delegado fiscal em São Paulo:
direção estão atualmente subordinados os funcionários das Conta-,
N. 470 — Remetendo a portaria do Sr. diretor gera' em que con- donas Seccionais nos I,Estados, manifestaram-se favoráveis à «ecede licença prêmio ao agente fiscal do imposto de consumo na ca- admissão dos -extranurnerários mencionados na relação que seguiu(
pital de São Paulo, Manuel Bezerra Dantas.
junta a este 'ofício, dá qual fazem parte também os que têm -xere
Ao Sr. inspetor da Alfândega da Bafa:
cicio, nesta Capital, só não tendo Sido possível obter o parecer do
N. 183 — Comunicando que o 2r. ministro da Fazenda, resolveu Sr. delegado fiscal naj Bafa, e transmite portarias de diversos cone
indeferir o requerimento de Emílio ala+os Costa.
tratados.
N. 184 — Comunicando que o Sr. ministro da Fazenda resolveu
— Ao Sr. preside te da Comissão Encarregada da Liquidação da:-,
1rdtererir o requerimento de Mário Domiense de Oliveira.
Divida Flutuante:
N. 186 — Comunicando nue o Sr. j ministro da . Fazenda resolveu
N. 3.151 — Restituindo com a devida informação, o proceesdei
Indeferir o requerimento de Eric° Rodrigues dos Santos, em que pede n. 1.576-38, no qual 0. interessada a firma Fontes Garcia &
sua nomeação para o lugar de marinheiro, visto tratar-se de cargo
— Ao Sr. diretorisecretário do Tribunal de Contas:
extinto.
N. 3.153 — Transmitindo o balanço de receita e despesa de',
— Ao Sr. inspetor da Alfandega de Manaus:
outubrt último (escriturado por jogo de contas) e relativo às operais,
N. 154 — Remetendo a portaria do Sr. diretor geral qUe concede çõeS com bancos e correspondentes.
licença ao tesoureiro, padrão J, do quadro VIII, Obed Barreto, com
— Aos Srs. chefes das Contadorias Seccionais:
exercício na mesma repartição.
Na Delegacia Fiscal no Piauí:
— Ao Sr. inspetor da Alfândega de Pelotas:
N. 3.150 — Respondendo ao ofício n. 99, declara não ser posei
N. 404 — Remetendo a portaria do Sr. diretor geral que concede
sível fornecer no corrente exercício, as máquinas de escrevei' nes,.
licença a escrituária da classe E, do quadro VIII, Juraci• Noronha didae.
Brasil, com exercício na mesma repartição.
Na Delegacia Fiscal no Ceará:
— Ao Sr, inspetor da Alfândega do Rio Grande:
•
3.152 — Respondendo à consulta constante do telegrama mleie
N. 405 — Remetendo a portaria do Sr. diretor geral que concede meroN.107,
sobre pesseal.
licença ao guarda duaneiro da classe E, do quadro VIII, Dometilo MaNa Polícia Civil ào 'Distrito Federal:
nuel de Almeida, • com exercício na mesma Alfândega.:
N. 3.154 — Respondendo à consulta constante do oficio n. 15e1
— Ao Sr. inspetor da Alfândega de São Salvador:
quanto à p ossibilidade de ser adotado a partir de 1 de janeiro vinN. 185 — Comunicando que o Sr. ministro resolveu indeferir o douro ,a forma
de pagamento para o pessoal titulado daquela Cbee
requerimento de José. Barbosa do Nascimento, ;Adindo sua eomeação fatura, por meio de livros-folha declara que esta Contadoria
net*,
para 0 lugar de marinheiro, visto tratar-se ele ceego extin1e).
tem a opAr a essa medida.
r
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CIRCULAR N.

60

De conformidade oom o resolvido no processo fichado no Teouro Nacional sob o n. 73.365, de 1938, declaro aos Srs. chefes das
ffipartições subordinadas a este Ministério, para seu conhecimento
s devidos fins, de acordo com o disposto no artigo 11, § 12, do virente regulamento do imposto de consumo, resolvi conceder à. firma
ikmesto Basta It Irmãos, estabelecido em Marina, Estado de São
Paulo, os favores de que trata o decreto n. 21.839, de 11 de maio
de 1932, regulamentado pelo de il. 22.480, de 20 de fevereiro de 1933.
Em 16 de dezembro de 1938. - Alvaro Dantas Carrilho, diretor
das Rendas Internas.
CIRCULAR N. 01

De conformidade com o resolvido no processo fiehado no Teseuro Nacional cob o n. 76.232, de 1938, declaro aos Sre, chefes dos
repartições subordinadas a este Ministério, para seu conhecimento e
devidos fins, que, de acordo com o disposto no artigo 11, §12, do igente regulamento do imposto de consumo, resolvi conceder a Vitario Filenti, estabelecido na capital do Estado de Sãs, Paulo, os
favores de que trata o decreto n. 21.839, de 11 de maio de 1932,,
reeolamentado pelo de n. 22.480, de 20 de fevereiro de 1933.
Fm 10 de dezembro de 1938. - Alvaro Dantas Carrilho, diretor
Dia 16 de dezembro de 1938
Ao Sr. delegado fiscal no Ceara:
N. 127 - Comunicando que o Sr. diretor geral, tendo presente
o processo fichado sob n. 86.046, de 1938, em que o coleto: federal
em São Francisco de Uruburetama, Pedro Seles Gomes, olicita permissão para recolher pelo Correio a renda da mesma exatoria. p roferiu. em lata, de 2 do corrente mes, o seguinte despacho:
"À vista do informado pela Diretorias das Rendas Internas, e
aio uno entrom em vigor os atos a que aludem os artigos ,5° e 19, cio
d ee retn-lei n. 867, de 17 de novembro último, que dispõe sobre o 'ecolhimento da arrecadação federal ao Banco do Brasil, defiro o . erdid,s de e rle que a renda da exalnria seja recolhida diariamente".
- Ao Sr. delegado fiscal no Rio Grande do Norte:
N 50 - Restituindo o processo fichado nessa, Delegacia Fiscel
n. 1.247, de 1938, que pertence ao arquivo dessa repartição.
- Ao Sr. delegado fiscal no Estado do Rio de Janeiro:
N. 180 - Comunicando, que o Sr. ministro da Fazenda, por
deseilell o de 8 de novembro último. proferido no processo fichedo sob
n. $3.755. de 1938, em que o coletor federal em Sros Francisco de
Paula. tendo em vista o decreto n. 392, de 31 de março do corrente
ano. de governo desse Estado, que mudou o nome do município onde
fula• iona a mesma exatoria para Trajano de Morais, solicita entortei-ice-e) para trocar tambem o nome da sua repartição pelo oficialmente
adotado, resolveu autorizar a aludida mudança.
N. 181 - Comunicando que, tendo presente o processo fichado
'sob e D 87.315, de 1938, em que o exator da 3• a Coletoria Federal
em Petrépolis faz uma consulta sobre interpretação do vigente regulamento do imposto de consumo, proferi, em 7 do corrente, o seguinte despacho:
"Aprovo. Comunique-se".
A decisão dessa Delegacia. que resolvi aprovar, está assim formulada:
"Responda-se ao signatário do telegrama ao lado que a exigi-nela de autenticação atinge somente o livro nota de venda dos
fabricantes de produtos sujeitos a selagem "ad-valorem", tinturarias
benr• fic-iadores. transformadores, ateendistas de fumo em bruto, alcol
e aguardente e de produtos vendidos com isenção de imposto, de
aeordo com o § 1 0 . do art. 88. do vigente regulamento do imposto
• consumo, e os livros de talão e guia ou talão-guia, de conformidade com o art. 114, do mesmo regulamento, devendo, por isso
ser tais livros autenticados quanto poasivel, de acordo com as
regras prescritas no art. 113 e seu § 5 0 , do já referido regulamento;
depois de que, submeta-se este despacho à aprovação da Diretoria das
Remias Internas".
N. 182 - Transmitindo o processo fichado sob n. 94.522, de
1938. de interesse da Sociedade Materiais Elétricos Barna Ltda.
- Ao Sr. delegado fiscal em São Paulo:
N. 549 - Comunicando que, tendo presente o processo fiobado
•
'sob n,! D. 73.365, de 1938, de interesse da firma Ernesto Basta dt Irdespacho:
:m5. proferi, em 9 do corrente, _o seguinte
De acordo com o disposto no artigo 11, parágrafo 12, do decretolei n. 739, de 24 de setembro último, concedo à firma Ernesto Baste
• Irmãos, estabelecida em Manha, no Estado de São Paulo, autorizapara o fabrico de vinhos compostos.
Lspeça-se circular e feita a devdia comunicação, vá o processo à
'Primeira Stibdiretoria, para os devidos fins". (Processo 73.365-38).
-- Ao Sr. delegado fiscal enr São Paulo:
N. 550 - Comunico-vos, para os devidos fine, que, tendo preAnte o processo encaminado a esta Diretoria, com a remessa miniero 1.230, de 20 de setembro preterito, dessa repartição, e fichado
io Tesouro Nacional sob o n. 76.23e, de 1938, em que Vitória) rilenti. estabelecido nessa Capital, solicita lhe sejam concedidos 03
de maio de 19lit, reá
'Alfons
- de que trata o decreto n. 21.839, de
•

Dezembro de 1933

.gulamentado pelo de n. 22.480, de 2Q de fevereiro de 1933, proferi
em 8 cio corrente, o seguinte despacho:
"De acordo com o disposto no artigo 11, parágrafo 12, do de.
eeto-lei n. 739, de 24 de setembro último, concedo a autorização n
Vitorio Filenti, estabelecido na Capital do Estado de São Paulo,
rua hal n. 20, para o fabrico de vinhos compostos.
• Eepeça-se circular e feita a devida comunicação, vá o processo 9
Primeira Subdiretoria para os devidos fins".
- Ao Sr. delegado fiscal no Paraná:
N. 4 - Remetendo o processo fichado sob n. 8.188, de 193t,
de interesse de Beetaldo Easter. (Processo 8.488-38).
e- Ao Sr. delegado fiscal em Minas Gerais:
N. 505 - Comunico-vos, para os devidos fins, que o Sr. diretor
geral da Fazenda Nacional, tendo presente o processo fichado s3b
n. 72.'211, de 192i., n2carilinhado com a remessa n. 7.050, de 16 de
setembro preterito, dessa Repartição, em que Pedro Férse, setabelecido em Figueira, nesse Estado, solicita permissão para efetuar ern
prestações mensais o pagamento da multa de 600$, que •lhe foi 'imposta, 'em virtude do auto de infração n. 7, do 1938, anexo, lavrado
peraide a Coletoria das rendas federais da mesma localidade, proferiu, em data de 2 do corrente. o seguinte despacho:
"fuleiro o pedido, por izsu que se trata de debito relativamenb3
pequeno.

Pestittia-5e o auto anexo à IMegacia Fiscal em Minas Gerais",
para prossoguir, (P.'u(esso 72.711-38).
- Sr. diretor da Recebedoria do Distrito Federal:
N. 527 - Comunicando que o Sr. diretor geral, tendo presenit
o processo fichado sol] n, 80.653. de 1938, em que Carlos Galo de
estabelecido à pra da República n. 63, solicita permissão

para efetuar em prestecõe5 mensais o pagamento da quantia de reis
5 ::38?$900 a que foi condenado em virtude do auto de infração número 783 de líne anexo, proferiu, em data de 3 do corrente, o seguinte despacho:
:Atendendo ;is ale gações aduzidas pelo impetrante e tendo em
vista mi montante da dRida, perro ito que, recolhida de uma só vez o
imposto eTigido, seja a limbo solvida ore cinco prestações mensais, do
mesine valor. nicel l nete a assinriura de termo de confissão da divdia.
COTO riarbr idõneu". (Proc.-,:=n xi, 80.053-38) .
- Ao Sr. diii,-.tor da Recebedoria do Distrito Federal:
N. 528 - Teensrnil in,lo o processo fichado sob n. 64.479. de
1938. de interesse de D. Malvina Rosa Fachada.. (Processo .número
64.1 le.-38.1.
-Sr. diretor- da Recebedoria do Dietrito Federal
N. 5e9 - Comunicando que o Sr. diretor g'ral a quem foi presente o processo fiebesl o sob n. 89.£0, de 193b, em que a Imperial
Irmandade de Nue.:a Senhora da Glória do Outeiro, com sede à lad'eira da Glória, solicita que a data da extração da tômbola, cuja
autorização já lhe foi concedida, seja transferida para 21 de abril
de 1939, às 15 heras, no meswo local já anunciado, isto é, no salão
nobre da Associaçãd dos Empregados do Comércio do Rio de Janeiro.
proferiu, em 6 ao cerrente, o seguinte despacho:
"Tratando-se de tômbola autorizada anteriormente à expediçãc
do decreto-lei b. 851, de 12 de novembro último, e atendendo à circunstância de já ter sido vendida parte dos bilhetes, permito, por
exceção, a traneferencia
Proc. xi. $9.970-38).
- Ao Sr. diretor da Recebedoria do Distrito Federal:
N. 530 - Reiterando o ofício n. 31, de 2 de fevereiro deste ano,

já reiterado pelo de ti. 437. de 21 de outubro último, solicita providências no sentido de ser restituido o processo fichado sob número 72.185, de 1937, de interesse de F. Moneró & Comp. Ltda.
(Proc. n. 83.930-37).
- Ao Sr. diretor secretário do Tribunal de Contas:
'. N. 076 - Transmitinde o processo fichado sob n. 72.338. de
1938, de interesse da Empresa Força e Luz de Santa Catarina. (Processo n. 72.338-38).
- Ao Sr. diretor da Recebedoria do Distrito Federal:
N. 525 - Comunicando que o Sr. diretor geral a quem foi presente o processo fichado sob n. 91.356, de 4938, em que Jenny Charan, comerciante estabelecido à rua do Ouvidor n, 135, solicita permissão para efetuar o pagamento do imposto de indústria e profi-são, do exercício de 1935, ao de 1938, na importância total de 37:04U,
em prestações Mensais, proferiu em 7 do fluente o seguinte despacho:
"Atendendo às alegações aduzidas pela impetrante e com fundamento na decisão do senhor ministro, de que dá, conta a ordem número 344, de 4 de agosto último, da Diretoria das Rendas Internas,
à Recebedoria do Distrito Federal, in Dilrio Oficial de 5, defiro a
pedido para o fim de ser o débito solvido em 18 prestaoos mensair;,
sendo 17 de dois contos de réis (2:000000), cada uma, e a última
de três contos e quarenta mil réis (3:040$000), mediante assinatura
de termo de confissão da divida, com fiador idôneo. (Proc. 91.356,
de 1938).
- Ao Sr. fiscal geral de Loterias:
.
N. 677 - Comunicando que o - Sr. diretor geral a quem foi'presente o processo fichado sob n. 89.970, de 1938, em que a Imperial
Irmandade de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, com sede à la&ira da Glória, nesta capital, solicita que a data da extração da tômbola, cuja autorização já lhe foi concedida, seja transferida para 21
de abril de 1939, hs 1.5 horas, no mesmo local .1á anunciado, lato
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nobre da A gRoeitleíjo (in g EnTregados do Comércio do /lio
de Janeiro, proferiu, em fi do corrente, o seguinte despacho:
--arettoitio-se de tômbola autorizada anteriormente à expeditaai
do decrp to-lei n. 854, de 12 de novembro último, e atendendo à
cunstancia de já ter sido vendida parte dos bilhetes, permito, por
exceção, a transferência solicitada". (Proc. n. 89.970-38).
— Ao Sr. chefe dos Serviços Auxiliares do Departamento Administrative do Serviço Público:
N. 678 — Transmitindo três exemplares do decreto-lei n. 466,
de 4 de junho de 1938, e dois exemplares de cada um dos boletins
estatísticos, dos meses de abril a outubro do corrente ano, devendo,
a partir de novembro, serem enviados, regularmente, a esse serviço,
três exemplares dos aludidos boletins, que se encontram atualmente
exgotados.
N. 687 — O diretor das Rendas Internas do Tesouro Naciond,
na conformidade do disposto no art. 35 do decreto-lei n. 468, do
de junho do corrente ano, e, no intalito de orientar e uniformizar
o procedimento da fiscalização a que se refere o mencionado decreto-lei, declara aos chefes das repartições subordinadas a este
Ministério:
a) são considerados empregados ou prepostos dos compradores
autorizados, as pessoas como tal registradas no Ministério do Trabalho, que possuam procurações para aquele mistér e desde que
ajam em nome e por conta dos respectivos compradores;
6) as procurações acima referidas devem ser registradas nesta
Diretoria, para que possam produzir os seus, efeitos legais;
c) as guias de transito (modêlo VI) a que se refere o art. 19
do decreto-lei n. 466, citado, serão expedidas em troe vias. O chefe
da repartição, arrecadadora que visar as mesmas deverá entregar o
original ao interessado, afim do acompanhar a mercadoria, remetendo a segunda via diretamente ao Serviço de Avaliação do lugar a;
que se destinar a mercadoria em causa, ou, na sua falta,, á repartição arrecadadora local, conservando a terceira via no arquivo da
sua repartição.
Em 16 de dezembro de 1938. — Alvaro Dantas Carrilho.
N. 688 — O diretor das Rendas Internas do Tesouro Nacional,
remetendo ao inspetor fiscal do Imposto de Consumo na 1a zona do
Estado do Pernambuco, Euclides Cavalcanti da Costa Lima, o pro-'
cesso fichado no Tesouro Nacional sob n. 2.340, de 1935, recomenda-lhe o cumprimento do despacho de fls. 8 v. (Proc. n. 2.340,
de 1935).
FIsalALIZACÃO DE CLUBES DE MERCADORIAS MEDIANTE
SORTEIO
EXPEDIENTE DO SR. entrron
Dia 9 de dezembro de 1938
N. 79.234-38 — Laboratório Kyda, solicitando autorização para
propaganda de produtos de toucador, por distribuição de brindes
mediante sorteio. — Satisfaça a exigência.
FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO DE CONSUMO E OUTROS TRIBUTOS
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selicitada, DO Sentido de intervir esta ireteria Juttá h Alundegirk,
de Santos, afim de sustar a cobrança das taxas a que alude t pea
laçao é inatendível.
Quanto ao caso concreto de que resultou a denso da ins1ci:
inferior cabia ao interessado usar do direito de recurso Parti
Censelho auperior de Tarifa, no prazo e mediante o Paaanallimardsl,
das formalidades regulamentares. Publique-te".
Diretoria da Despesa Pública

PRoCESSOS DESPACHADOS
Pelo Sr. Ministro:
Dia 5 de dezembro de 1938
N. 7f.307-38 — Joaquim Vigolino — Tratando-se de dividi/ai
prescrita, conforme despacho de fls. 13, arquive-se.
Pelo Sr. Diretor Geral:
Dia 9
is. 66.981-36 — Freitas Couto ds Cia. — i lroceda-se pela fornal.'
proposta na :nfoimação e pareceres.
Pelo Sr. Dirttor da Despesa:
Dia 1 de dezembro de 1938
N. 21.401-38 — Revisão de montepio de D. Maria Durão
Oliveira Dourado — Indeferido, de acordo com o parecer. Restituase
se o título.
N. 81.487-38 — Aposentadoria de Artur Moreira de Barros
Satisfaça a exigência.
Na 87.745-38 — D. Celine de Castro Acioli — Indeferido,
actordo com o parecer. Restitua-se o título.
N. 88.373-38 — D. Amélia Lopes de Araujo — Idem.
N. 63.481-38 — Aposentadoria de Vicente Esteves
Satisfagt:
g exigência.
N. S/..222-38 — Ap osentadoria de Honório Pinto da Silva Le41j1
— Idem.
N. 84.583-38 — Aposentadoria
D
2de Celso GonealveS. — Idem.

."4

N. 79.323-0
Requeranerto de Mário / 1' .31i3 de Seaza
Idem.
41
N. 87.012-33 — Requerimento de D. Irias 1L-Jrigues dos JURO
— Peque a, e . crendo, por ate:ida°.
N. r5.817-38 — Requerimento de D. Jovina Barbosa da Cosi&
Pinto — Indeferido.
N. 84.083-38 — Revisão de montepio de D. Maria Saldanha deat
Bustamante — Indeferido, de acordo com o parecer Que é • O seguinme
te: "A requerente, D. Maria Saldanha de Bustamante, pretende re.4
consideração do despacho de 17 de setembro último, que indeferita
o pedido de revisão do seu processo de montepio para os efeitos dd,
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR
decreto-lei ia. 19a, de 22 de janeiro deste ano.
1
Dia 8 de dezembro de 1938
O seu marido, oficial reformado, não percebeu nem podia peru
ber
as vantagens da lei n. 51, de 14 de maio de 1935, atribuidas, tad
• Z0.1101-d8 — Liga de Proteção aos Cegos, solicitando isenção
somente, aos militares em serviço ativo e em pleno exercício de sinal
do pagamento do pena d'água. — Satisfaça a exigência.
N. 87.701-38 — Centro Espírita "Irmã Catarina", soliciliendo funções, ou em situações especiais previstas na legislação em vigor.
O decreto-lei o. 196, citado, no artigo 10, estabeleceu a revisão}
Isenção de taxa de consumo d'água. — Satisfaça as exigências do das Nnsões
de montepio dos herdeiros dos militares que perceberam),
pirrecer.
tais vantagens depois incorporadas aos vencimentos dos militares cin
'tl e9r3r6.a e mar da União, nos termos da lei 287, de 28 de outubro ddl
Diretoria das Rendas Mtiancirãs
E, si alguma dúvida houvesse, em face do que tão claranienNs
PROCESSOS DESPACHADOS PELO =MO. SR. MINISTRO DE FAZENDA
dispõe o referido artigo, estaria esclarecida nos despachos proferidok¡
pelo Sr. Ministro da Guerra, nos requerimentos do major reserva dee
Dia 9 de dezembro de 1938
primeira classe João Jansen Lobo Pereira e do coronel da reservg
N. 94.664, de 1937 — Em que o presidente da Comissão Cen- de 1' linha, Eucilides Pereira de Sousa, insertos à página 665 t no In-4
tral de Compras denuncia a finta desta praça Stahlunion Ltda.
dicador Alfabético dos Atos Oficiais Gerais referentes ao Minislakt
como inaratora do art. 3° do decreta n. 23.258, de 19 de fevereiro da Guerra, de 1936.
de 1933: "Não procede a denúncia. Arquive-se".
A g ratificação que percebeu o oficial é a gratificação prevista.
para os oficiais da reserva ou reformados quando desempenham funse
Dia la
ções nos diversos orgãos do Ministério da Guerra.
N. 64.475, de 1938 — Em que Anderaon, Clayton (Ss Comp. Ltda.,
Portanto, em face do exposto, sou pelo indeferimento do Pedt",'
sociedade brasileira sediada em São Paulo. com indústria e comér- do. Em 18 de novembro de 1938. —Orlando Ditenconrt.
cio de algodão e dos sub.:produtos, solicita isenção de direitos de
N. 15.887-38 — Revisão do montepio de D. Virgínia Pinheire
importacao para consumo, durante o prazo de cinco (5) anos, para
de Souza — Indeferido, de acordo com o parecer. Restituam,•
todos os maquinismos aparelhos e materiais necessários à montá- Ferreira
se o título.
gem e conservação de uma fábrica para extração de óleo de linhaça
N. 49.272-38 — Revisão de montepio de D. Maria da Glória de
e outros vegetais:
Araujo Toledo — /dem.
"Faça a prova a que alude a parte final do parecer da ProcuraN. 33.097-38 — Revisão de montepio de D. Austrália Aerisbelik
doria Geral da Fazenda Pública".
Coelho -A priva aludida consiste na , apresentação da publicação ofiDia 3
ciai do contrato da requerente organizada como sociedade por quoN.
78.557-38
—
Aposentadoria
de Benigno de Sousa arbularea
tas de responsabilidade limitada e nhedeeendo à lei n. 3.708, cae
— Satisfaça a exigência.
PROCESSO. DEsPACTIADO PELO SR DIRETOR
N. 92.706-38 — Requerimento de D. Maria Hortência Primei
— Compareça para preenchimento de formalidade.
Dia '12
• N. 14.774-3.8 — Aposentadoria. de Antanio País do Nasolment4,,
N. 57.530. de 1938
Atiae.,„':The Yokoairia
Setiefeea exigankiti.
tI_
ehand dó ate da- Inspetorfa- 'cla'Antlaidega de Saiitos, min ando co..
N. 39.016-38
Ilevisão de ' montepio de D. Maria Alice Gagel;:ii
Irar para as mercadorias reexportadas o imposto adicioeal de 40 %: Branco Tavares — Indeferida,
de,
aoordo
com
o
pareeet. Restituae os 2 Ve relativos à taxa de prelada-mia podai* ''jk providencia
a cortine, de fira .i. e 3.
--4
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N. U.471-38 - Aposentadoria da Augusto Alves da Silva

Mitásfam, a exigência.

N. 79.029-38 - D. Lucila Alves da Silva Pinto - Proceda-se
p eia forma indicada.
N. 85.553-38 - Aposentadoria do Dr. Henrique Taner de
Abreu - Satisfaça a exigência.
N. 88.831-38 - Aposentadoria de Se.bastião de Miranda
laern.
N. 45.817-38 - D. Carmen Barradas Munis - Indeferido, de
aeordo com o parecer. Devolva-se o título.
N. 26.550-38 - D. Maria Dei Carmen Marinho. - Idem.
N. 51.383-38 - Aposentadoria de Antônio Clemente Dias satisfaça a exigência.
N. 51.678-38 - Aposentadoria de Antônio Augusto de Almeida.
- Satisfaça a exigência.
N. 14.355-38 - D. Joana Monteiro da Silva Braga. - Indeferido de acordo com o parecer. Restitua-se o titulo.
N. 16.243-38 - Revisão de montepio de D. Almerincia Campos da Rocha Carvalho. - Idem.
N. 48.799-38 - Aposentadoria de Eugênio Basilio da Mota.
- Satisfaça a exigência.
N. 69.733-38 - Francisco do Rego Macedo. - À vista dos pareceres dirija-se o interessado à Caixa Je Amortização onde poderá ser atendido, na 2" Secção, nas liaras destinadas ao .servieo de
troco.
N. 64.487-38 - Requerimento de Alieerindo ca Sitia Pla-:.
Sart:sfaça a exigência do parecer.
Dia 5
ní 1111 5 0A;gão.
- N. 92.679-38 - Requerimento dc Viridaimo
- eduiplete o selo do alvará.
Dia G
N. 92.9 !41-38 - Requerimento de Antônio C:ardido. - Revalide o selo da petição.
N. 57.117-38 - Associação dos Fencionários Civis e Militares.
- Satisfaça a exigência do parecer.
N. 87.029-38 - Requerdniento de Alvato Rodeigues Seaara.

N. 91.287-38 - Jacinto Gome, I3astds. - Habilite- a e na forma
do art. 270,1; 3°, do Regulamento Gera, do Código de Conlahilidade
Pública ou apresente alvará do Juizo invenlariante.
N. 91.829-38 - Banco Nacionai Ultramarino. - Satisfaça a
e.aigência do parecer.
N. 4.643-38 - Requerin,ento de OtNon de Araujo Guarita. _
A vista da informação da Pagadoria, liada há que deferir. Arquive-se.
N. 91.294-38 - Requerimento de metias Feaveo .a Chaves. _
Satisfaça a ex igência do PareePr
N. 31.908-38 - Requerimento de Joaquim Luiz °adido. - Solicite ao Tribunal de Contas a necessaila autorização.
N. 69.537-38 - Casa Pratt S. A. - Pi .este os esclarecimentos
a que alude o parecer.
N. 19.871-37 - Manuel de Je.SOs Macedo. - Indeferido, de
aecoaln com o parecer. Arquive-se.
N. 44.676-37 - Alberto Guimarães. - Idem.
N. 11.702-37 - Horácio Jose Antunes. - idem.
N. 11.981-37 - João da Silva ado, e.oncelos. Dia 7
N. 91.663-38 - Requeriment.0 da Companhia Auxilier dr. Crédito Imobiliário, ex-Codolar, , Socitaiatte .attônima. - Cidclr.ive a rirma a que se destina a certidão.
Dia 12
N. 84.270-38 - D. Nidia Fowera de Lima Rangel e outros Habilitem-se na forma do decreto n. 3.607, de 10 de fevereiro de
1866.
N. 9.917-38 - D. Rosa Travasses Serra Pinto. - Indeferido,
de acordo com o parecer.
N. 17.103-38 - D. Elvira Pais Fiou. - Idem.
N. 24.604-38 - D. Maria Dinoial Vieira Baeta Neves. - Idem.
N. 25.249-38 - Revisão de pensão de montepio de dona Ana
Elvira Duarte. - Apresente o titulo de meio-soldo.
N. 27.541-38 - Revisão de montepio de D. Maria Rita de Albuquerque - Mantenho o despacho de 23 de marco de 1936, da ex, Unta Diretoria do Expediente e do Pessoal.
N. 32.259-38 - D. Diva Belegarde Borba. - Indeferido, de
asoOrdo com o parecer. Restituam-se os títulos.
N. 35.548-38 - D. Lídia Ferreira de °limeira. - Idem.
N. 45.819-38 - D. Helena Figueira Coutinho. - Idem.
N. 58.652-38 - D. Ana Short Vieira. - Idem.
N. 02.295-38 - Revisão de montepio de D. Antônia de Paiva
Atevedo. - Idem.
N. 86.548-38 - Habilitação de D. Nestora Vilela Mendes,
ilabilite-se na forma da lei.
N. 88.769-38 - Durvalina Correia Bittencourt. - Indeferido,
és acordo com o parecer. Restituam-he os títulos.
N. 91.277-38 - D. Zoé Veloso Ruet de Bacelar. - Idem.
N. 93.844-38 - Artur Viana & Comp. - Sele o documento de
~sito.

Dnembro N. 1938

N. 89.050-38 - Requerimento da Associação dos Funcionárioa
Civis e Militares. - Habilite-se perante a Diretoria de Fundos do
Exército, nos termos do decreto-lei n. 832, de 5 de novembro último.
N. 64.521-38 .- Requerimento da União dos Funcionários Públicos. - Era faca da informação, arquive-se.
Dia 7
N. 66.099/38 - Requerimento de Horãelo Nobrega da Oliveira.
- Satisfaça a exigência do parecer.
Dia 8
N. 73.525/38 - João Pereira Martins Ribeiro - A vista da informação de fls, nada ha que deferir.
N. 93.100/38 - Requêrimento de António Martins Pires Júnior - Dirija-se, querendo, ao Serviço de Comunicações.
N. 86.626/38 - Requerimento de D. Maria Virgínia Meia de Oliveira. - Faça a prova a que alude o parecer.
N. 85.722/38 - D. Maria da Conceição Ramos. - Compareça à
Secretaria da Despesa Pública, afim de habilitar-se nos termos do
art. 270, do Reg. G. de Con l abilidade Publica.
N. 93.014/38 - Aposentadoria de D. Maria Carolina Soarea
Dantas. - Satisfaça a exigência.
N. 64.2.44/38 - Requerimento de D. Izaura Barbosa Lima. Compareça para preenchimento de formalidade.
N. 87.900/38 - D. Onilina da Costa Vieira. - Verifica-se do requerimento de fls. 4 que a pensionista se assinou Ondma Liberato
e do de fls. 10. que O fez com O nome de Ondina Vieira Liberato. rieniea.
Explique a divergencia
N. 70.470/38 - Requerimento de Norberto Flores. - Satisfaea
• exigancia do pareder.
N. 89.555/38 - D. Elza Soares de Abreu. - Idem.
N. 92.141/38 - Egberto Miranda Silva. - Complete o selo do
alva ia 951240/38 - Requerimento de Martiniano Dias da Costa. Revalide o selo da pe!iràÜ.
N. 70.070/38 - Revisão de montepio de D. Maria Antônia da
Fonseca Cessa Przewdodowska. - Indeferido de acordo com o parecer.
flestitua-sc o titu,o.
N. 50.699/38 - Requerimento de D. Júlia Soares. - Compareça
à Secretaria para pagem puto do aele da certidão.
Dei 9
N. 89.961/38 - Apeseidialoria de João Rodrigues Pontes Filho.
-- Satisfaça a exiganeia.
N. 83.725/38 -- Requerimen t o de Crispiniano Alexandrino de
Freitas. - Não cettedaindo mais a esta Diretoria a fiscalização do
serviço de consignação prii • ter a lei n. 312, de 3/3/1938, revogado o
descreio n. 21.570 l. 27'0/1932, dirija-se querendo à Diretoria de
Fazenda -do M. da fetai-dia.
N. 95.790/3d - D. Francisca Merolino dos Santos. - Satisfaça
a exigência do perecer.
Dia 10
N. 92.653/38 - Cleto de Faria Albuquerque. - Dirija-se, querendo. ao Serviço de Comunicações.
N. 94.109/38 - Jocelin de Andrade e Ifirandina de Andrad e . Habilitem-se na fome estabelecida no art. 270, do Reg. Geral de Contabilidade. Pública,
N. 92.009/3 a - Apoaentatioriii de Felipe Arignato de Silviano
Brandão. - Satisfara a exigancia.
Dia 13
N. 89.241138 - Requerimento de D. Aurora Almeida Lino. Satisfaça a exigencie do parecer.
Dia 14
N. 75.788/35 - Requerimento do Dr. Paulo Labarthe. - Em
vista ne pareeer apresente nava documento que atenda a exigência (.1‘
mesmo parecer.
Diretoria tio DOIllitli0 da Cniào
EXPEDIENTE DO BR. DIRETOR

Dia 16 de dezembro de 193,

Oficio:
N. 816 -Ao Se, diretor da Secretaria do Tribunal de Contas, restituindo o processo n. 53.001-36 para o competente registo da escritura de retificação e ratificação.
SERVIÇO REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
exPeninarru DO SR. CHEFE DO SERVIÇO
Dia 2 de dezembro de 1938
N. 77.158-38 - Jair Tovar, requerendo a extração da guia para
o pagamento do fôro relativo ao corrente ano. "Satisfaça o requerente as ex,Igênclas da Secção de Engenharia e Obras, completandc
também o selamento do documento de fls. 13. - Arí Azatnbuja. Respondendo pela chefia tio Serviço.
Dia 7
N. 87.299-38 - Martin Siner, requerendo licença para transferir o domínio util dos lotes ns. 250 o 251, da quadra n.• 90, no NO
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• t, •
•
VoRe, sitos à. rua António Ti.a .ge. .' ."Sati.sfaça a exigência da Secção
N. 44.217 -- Juízo da 1° Preteria Criminal, entrega de 100900Q
de Engenharia e Obras'. - Ari Atanibuja. - Respondendd pela a favor de Flermínio Afonso de Sousa. - Cumpra-se.
chefia do Serviço. .
• • N. 44.414 - JUÍ20 da 1' Vara Criminal, entrega de 200$009.,
a favor do leenati Corseia, a- . Cumpra-se.
Dia 9
N. 44.415 - Juizo da i* Vara Criminal, entrega de
N. 5.623-38 - A Sociedade Anônima Nacional de Transportes a favor de Ernani Correia,
- Cumpra-se.
Aéreos, requerendo locação a titulo precário dos terrenos situados em
N. 44.213 - Juízo da 1* Pretoria Criminal, entrega de 200$00.
Berifica. "Satisfaça o interessado a exigencia da Seoeão de Enge- a favor de Flrnani Correia. - Cumpra-se..
nharia e Obras". - Ari Azambufa, respondendo pela chefia do SerN. 44.212 - Juízo da 1' Pretoria Criminal, entrega de 2000013
viço.
a favor de Emanei Correia. - Cumpra-se.
N. 77.348-38 - Vicente Faria Coelho, rera
, sendo oerLific,ar se
N. !..1.211
Juízo da 1' Preteria Criminal, entrega de ionRooe:
foi concedido o alvará de autorização para a trY, : (encia do domfnio útil doa lotes de terrenos na. 578-A, 578-P, 3";3-C, e 578-D do a favor de Erneni Correia. - Cumpra-se..
quarteirão 25, na Urca". - Declare o requerente para que fim prePerlaria -n. 1.006 - O diretor declara ao Sr. subdiretor da 31
cisa da certidão. - Arí Azambuja, respondendo pela Chefia do SerSubdiretoria, para seu conhecimento e devidos fins que, tendo en1
viço.
N. 48.413-38 - José Pereira do Matos, requerendo aforamento vista as ponderações feitas pelos comerciantes atacadistas de álcoolt
de um terreno sito à rua Azevedo Lima, no morro de São Caricies e de aguardente, estabelecidos nesta Capital, sobre 'a 'proibiçào dEQ
"Convide-se o requerente a cumprir a exigência da Secção de Enge- venda desses produtos a comerciantes atacadistas e industriais da
nharia e Obras". - Ari Azambvja, respondendo pela chefia do Ser- outros produtos, que necessitam do álcool e da aguardente para oa
viço.
empregar como 'nasala prima de suas indústrias e acoessóriee dd
N. 81.821-38 - Aristofanes Monteiro de. Barros Barbosa, re- seu comércio, assim como aos -estabelecimentos hospitalares e casas
querendo aforamento de um tereeno na Alto da Boa Vista. "Junte, o da caridade mie distes também não podem prescindir para o dasemicenerente, a planta em téla com dans eapias heliográficas e momo- penho ciosuenflo, eminentemente social, resolve, usanda reta,
ria descritivo do terreno pretendido". - Ari Azernbujo, reapondendo atribuições que ;lis sia, conferidas pelo § 2° do artigo 52, do re Caa
Mento a provado pelo dacreto ti, 14-.162, rio' 12 de maio de 192o, pr‘rm
peia chefia do Serviço.
mitir, com fundamento na letra o, do § 40, do artigo 112, ia fim. . do
Dia 10
regulamento expedido com e d e creto-lei n. 739, de 21 de sei,,n-To,
N. 80.319-38 - °dila Machado Coelho de Castro, requerendo a de 1938, que os comerciantes atacadistas de álcool e de aguardei-1E0
apostila das cartas de aforamento, juntas ao Processo n. 24.405-38 vendam tais produtos, aos esiaeleeimento9 mencionados, em r.
anexado ao de n. 49.919-38. "Satisfaça a erigencia da Secção de En- pientes de -capacidade superior a um litro, aeompanhados das r
ctivas e stampilhas, observando o que ali se contém, em relae.a-i ao
genharia e Obras".
registro do inovànento das estampilhas remetidas aos compaeaeass
por isso que, impedir a venda nes condiçães indicadas, insposi.e ia
•
Câmara de Reajustamento Econômico
em prejuízo ao clesenvolv.iniento económico e financeiro do Pai- e ad
mesmo tempo admitir como inexpressiva a obrigação de que aata
Expediente do dia Pá de dezembro de 1938
a letra o.. do § 4°, do artigo 112, já referido, de remeterem os nineaa
Foram mandadas protocolar as petições de pedidos de reconsi- distas. de álcool
e de agnardento, aos com p radores desses piesioins,
deração referentes aos processos de na. 29.773 e 28.705.
as estampilhas respectivas.
Mandou-se dar as certidões pedidas de referencia aos processos
Submato este meu ato à a p rovação. da S. Ex. o Sr. minis( ) da
de na. 21.811 e 29.759.
Fazenda, por intarnas dio da Diretoria das Rendas Internas.
Publique-se o faça-se o expediente. - Xisto Vieira
Recebedoria do Distrito Federal
•

•

•-

man

ExPEDIENTE DO 6R. DinisTOR

ENPEDIENTE no EM. ASSISTENTE

Dia 16 de dezembro de 1938
Dia 10 de dezembro de 1938
Requerimentos:
Requerimen i os :
•
N. 44.066 - Germano Brandão. - Proceda-se à cobrança, de
N. 3.787 - CaJos da Silva Pereira. - Proceda-se a insel.;:ri0
acorde com a inforineção e parecer. Intime-se para efetuar o papelo modo proposto e dê-se baixa, ex-officio, a partir do ex-rado,
gamento no prazo de oito dias, sob as penas da lei.
corrente no lançamento em nome do José Pereira Dias a quem atas
N. 45.093 - G. Teixeira Filho st Comp. - Idem.
N. 18.596 - Araajo Freitas & Camp. - Apresentem o conhe- ponho a multa de 125$, médio da lei.
eimento do depósito.
N. 47.056 - Francisco Cascardo. - Imponho a Francisco ensa.
cardo a multa de 100$, mínimo da lei.
N. 38.397 - M. J. Diegnes. - Indeferido.
N. 44.558 - Manuel Pereira Gairrtio Filho. - ILISCreva-so
N. 48.217 - J. A. Costa & Comp. - Imponho, de acordo com
o parecei., a pena de revalidação correspondente ao sêlo devido. Pu- coleta de fls. 2 a partir do mês de dezembro do 1937 e dê-se baixas
blicado o despacho e decorrido o prazo legal, remeta-se o processo ex-ollicio, a partir do corrente exercício no lançamento em moie da
à, Procuradoria Geral da Fazenda Pública, para a inscrição de dí- Pedro Ferreira de Sousa, ao qual imponho a multa de 125$, mé-lid
vida.
da lei. Imponho, lambem, a Manuel Pereira Cairrão Pilho a milita
N. 40.258 - Auto Diesel do Brasil S. A. - Deferido, ficando de 100$, mínimo da lei.
a requerente obrigada a apresentar os livros extraviados desde que
N. 30.513 - Santo L. Blanco. - Transfira-se, ex-officio, para
sejam encontrados.
o
nome
de Santo Lo-Bianco ao qual imponho a multa de 125$, niée
N. 14.064
Irmãos Leonardo. - Indeferido, nos termos da in- dio da lei.
Em seguida vá o processo á 1 a subdiretoria para dizer sd
fermaçãe e do parecer.
existe dívida por parte da firma sucedida.
Precatórias:
,
N. 26.570 - Bellino Macedo da Costa. - Proceda-se a
A. 44.210 -- Juízo da 1' Preteria Criminal, entrega de 200$000 'Çrto pelo modo proposto e de-se baixa, ex-offieio, a partir do 2 3 sea
mestre de 1938, no lançamento em nome de Carlos Rodrigues Slaa
a favor de Ernani Correia. - Cumpra-se.
N. 44.209 - Juízo da 1.° Pretoria Criminal, entrega de 200$000 chado, a quem imponho a muita de 12a$, mddio •da lei.
N. 24.593 - João Ferreira dos Santos Junior. - Em face da'
a favor de Ernani Correia. - Cumpra-se.
Ne. 44.208 - Juízo da 1' Preteria Criminal, entrega de 200$000 informação e parecer, indeferido.
N. 31.674 Maximino Rodrigues Casta. - Em face da inror-,
a favor de Ernani Correia. - Cumpra-se.
N. 44.207 - Juízo da 4° Pretoria Criminal, entrega de 4003060 mação e parecer, reconsidero o despacho de 4-3-1938 para o fim de
torná-lo de nulo efeito. Inscreva-se a coleta de fls. 2 pelo modo proe
a favor de Ernani Correia. - Cumpra-se..
N. 44.206 - Juízo da I° Preteria Criminal, entrega de 200$000 posto e dê-se baixa, ex-officio, a partir •do 20 semestre de 1937 110
a favor de Emalai Correia. - Cumpra-se.
lançamento em nome de Agostinho Mesquita da Cunha, a quem imN. 44.205 - Juízo dà l a Preteria Criminal, entrega de 400$000 ponho a multa de 125$, médio da lei.
a favor de Ernani Correia. - Cumpra-se.
N. 23.464 - António Teixeira Brandão. - Em face da inforN. 44.203 - Juízo da P Preteria Criminal, entrega de 200$000 mação e parecer, reconsidero o despacho de 31-8-1938, na parte rea favor de Ernsni Correia. - Cumpra-se.
ferenteaa multa imposta a António Teixeira Brandão, para o fim da
N. 44.202 - Juízo da 1' Preteria Criminal, entrega de 200$000 torná-lo de nulo efeito.
a favor de Ernani Correia. - Cumpra-se.
N. 21.889 - Emitia & Gomes Ltd. - Complete o 'selo do elo.;
N. 44.200 - Juízo da 4 ° Preteria Criminal, entrega de 300$000 +aumento de fls. 2.
a favor de Luiz Arnaud Coutinho. - Cumpra-se.
N. 30.511 - D. M. Teixeira. - Transfira-se,
para
N. 44.201 - Juízo da 1` Preteria Criminal, entrega de 300$000 o nome da firma D. M. Teixeira á qual imponho a ex-officio;
multa de 125$,a favor de Luiz Arnaud Coutinho.
Cumpra-se.
médio da lei. Em seguida vá o processo ás 1 a e 3a subdiretorias"parts,
N. 44.214 - Juízo da l a Preteria Criminal, entrega de 30(4000 dizerem se existe dívida por parte da firma sucedida.
•
a favor de Ernani Correia. - Cumpra-se.
N. 30.514 - M. Pereira 7e Fernandes. - Transfira-se, ex-offi,
N. 44.215 - Juízo da 1* Preteria Criminal, entrega de' 30`0$000 cio, para o nome da firma'M. Pereira & Fernandes á
qual imponho a
a favor de Ernani Correia. - Cumpra-se.
multa do 125$, médio da lei. Em seguida vá o proceaso ás i a e 3*.•
N. 44.216 - Juízo da 1° Preteria Criminal, entrega do 300$0g0 o
s udbidoireteadas para dizeren1 se existe. 'divida por parte; d. it' firma stuai
a fevor
Lrnanj Correia.
CUMlara-see.
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Notificações:
N. 342 - João Ferreira dos Santos Junior, praça Niteri51,5,
• q uita de 740$, mais a importancia de 370$ relativa a emolumentos de registro. Prazo 20 dias. Intime-se.
N. 371 - Borges Goudinho & Comp., rua da Assembléia 21.
Multa de 300$, mais a importância de 100$ relativa a emolumentos
de registro. Prazo 20 dias. Intime-se.
N. 189 - M. Pereira Marques & Comp., rua Carioca, WS.
ET)1 face do parecer, mantenho o despacho anterior.
Certidões :
N. 48.039 - Artur Balfour & Co. (South America) Ltd.. ,titique-se o que constar.
•n•n••n•n

Dir-etorid do Imposto de Renda
EXPRDIZNTE DO RR. DIRETOR

Dia 15 de dezembro de 193ê
Ofícios expedidos:
Na. 248-249 - Sr. agente da Estrada de Ferro Leopoldina, requisitado passagens para dois funcionários desta Diretoria.
N. 250 - Sr. diretor da Companhia de Navegação Lloyd Breai,
loiro, requisitando transporte para seis caixotes contendo material
de expediente destinado à Secai) do Imposto de Renda no Rio Grande Sul.
N. 833 - Sr. diretor da Despesa do Tesouro Nacional, reiterando
Ofício solicitando a remessa de uma relação.
N. 1.152 - Sr. presidente do Instituto Nacional de Previclôncia,
solioitando informações.
N. 1.153 - Sr. Dr. primeiro procurador da República' restituin-i
do processo de executivo fiscal movido pela Fazenda Nacional contrd
José Franco de Almeida e prestando informações.
N. 1.154 - Sr. Dr. primeiro procurador da RepóbIlea,
kiontra Eduardo Augusto de Barros e prestando informações.
N. 1.964 - Sr. chefe da Secção de São Paulo, solicitando Mor.
insones.
N. 1.965 - Sr. delegado do Tesouro Brasileiro, em Londreti,
reiterando ofício solicitando a remessa de uma declaração do capitão
tenente João Pereira Machado.
N. 1.966 - Sr. delegado fiscal em São Paulo, reiterando offoli
solicitando resposta urgente referente ao oficial administrativo de
&asse H, Raul Damázio.
N. 1.967 - Sr. chefe da Secção de Mintis Gerais, reiterando
ifício solicitando a remessa de declarações apresentadas ti Coletoria
Federal de Araguarf, pelo contribuinte, Budoro Lemos de Oliveirti.
N. 1.968 - Sr. delegado fiscal no Espírito Santo, apreeentand0
um funcionário desta Diretoria.
Te:egrama expedido:
N. 177 - Sr. chefe da Sucção do Rio Grande do Sul, fazendo
comunicação.
Ofícios expedidos em 18 de dezembro de 1938
N. 3.263 - Quarta Vara Clivei, prestando informações sobre 13
espólio de José Abrantes da Silva.
N. 3.264 - Primeira Vara de Grilos, prestando informaolio
'sobre o espólio do Clemência de Jesus Campino.
N. 3.265 - Primeira Vara de °Mios, prestando informação
sobre o espólio de Hercialia Nogueira Bastos.
N. 3.266 - Quarta Vara eivai, prestando informação sobre õ
espólio de Miguel de Castro Caminha.
N. 2.367 - Primeira Vara de Orfãos, prestando informação sobre o espólio de Teresa de Sonsa Franco Montenegro.
N. 3.268 - Quinta Vara Clivei, prestando informação sobre õ
espólio de Rafael Giglio.
N. 3.269 - Terceira Vara Civel, prestando informação sobre o
'espólio de Manuel Castilho Pinheiro.
N. 3.270 - Oitava Preteria Cive/, prestando Informação sobre
o Sr. Antônio de Azevedo.
N. 3.271 - Primeira Vara de Orflos, prestando informaoãO
Obre o espólio de Adelaide Seixas.
N. 3.272 - Primeira Vara de Orfãos, prestando informação sobre o espólio de Maria Carolina Pereira Belém.
N. 3.273 - Quarta Vara Civel, prestando informação sobre
espólio de Maria Joana da Costa.
N. 3.274 - Primeira Vara de Mãos, prestando informaçãO
Sobre o espólio de Manuel António de Andrade.
N. 3.275 - Primeira Vara Clivei, prestando informação sobre O
espólio de Antônio Carnaelo.
N. 3.276 - Primeira Vara de Ortios, prestando informação sobre o espó l io de Angusto Ferreira de ,Carvalho.
N. 3.277 - Quarta Vara Clivei, prestando informação sobre
espólio de Romana de Campos Cortes.
N. 3.278 - Primeira Vara de Orfãos, prestando informação sobre o espólio de Amélia de Sousa Neves.
N. 3.279 - Treceira Vara Civel, prestando informação sobre
o espólio de Maria Pereira da Cruz Ribeiro.
N. 3.280 - Primeira Vara de Orfãos, prestando informação sobre o espólio de Ademar dos Santos Saraiva.
N. 3.281 - Prov. Resíduos, prestando informação sobre o eápiãlio de ()miada Alvares de Ousa 011.

NN. 3.282 - Quarta Vara Civel, prestando inforfnaça sobre o espólio de José Lourenço.
N. 3.283 - Segunda Vara de Orfãos, prestando informação so.
bre o espólio de Heloisa Fragoso Seara.
N. 3.284 - Sexta Vara Civel, prestando informação sobre o espólio de Camila dos Santos Lage.
N. 3.285 - Quinta Vara Civel, prestando informação sobre e
`espólio de Adolf Schmidt Júnior.
N. 3.286 - Prov. de Resíduos, prestando informação sobre o
kispólio de Tília Dulce Machado Martins.
Dia 14 de dezembro de 1938
N. 559-38 - Antônio Francisco da Costa. - Defiro a petiçõe
le fls.
N. 8.148-38 - Luiz Pereira Teixeira. - Indeferido.
A pretensão do reclamante se opões o § 1 do art. 88 do regukunento deste imposto.
Indeferindo a petição de fls., mantenho o lançamento.
N. 9.004-38 - Edmundo Chaves Monteiro. - Por interposta
tora de prazo legal, deixo de tomar conhecimento da petição de re.
&mação.
N. 17.020-37 - Antônio Daniel Mendes (capitão de mar e guarra). - De acordo com o parecer, mantenho o lançamento.
N. 17.570-38 - Saboaria Imperial Ltd. - Prove o início do negócio.
N. 18.304-38 - Dadur S. A. - Prove o alegado no petição
de fls.
N. 18.452-38 - Sociedade Anônima "Albetam" Bagger & BouNvmaatschapi j . - Certifique-se o que constar.
N. 18.588-38 - José Figueiredo & Irmão. - Prove estar habilitado a requerer em nome do espólio de Pedro Figueiredo.
N. 18,652-38 - Casa Sousa Batista Ltd. - Pague os débitos.
N. 18.719-38 - Ganha & Cia. - Certifique-se o que constar.
N. 18.785-38 - Mayer Cynamon. - Prove o inicio do negócio.
N. 18.915-38 - Ferreira Agostinho & Cia. - Prove o infolo do
negócio.
N. 18.984-38 - Guilherme Melecchl. - Page os débitos.
N. 19.171-38 - João Marques Batista. - Prove estar habilitado
requerer em nome de Oscar Siqueira Ramos.
Segundo Conselho de Contribuintes
Pauta para a sessão ordinária a realizar-se no dia 20 de dezembr0
de 1938, às 14 horas.
RECURSOS

N. 387 - R - S. A. Laboratórios ilysaform - Imposto de consumo, pedido de reconsideração do acordão 8.074 - Recebedoria
Sr. José P. de Matos.
em Sito Paulo. Relator,
ReN. 7.097 - Martins Jorge & Comp. - Imposto de consumo.
cebedoria F. no Rio Grande do Sul. Relatar, Sr. Brandão Cavaleanti.
1926, e
N. 7.103 - João de Paiva Atalde - Decretos 17.464, de Relator,,
ex-officio
Delegacia
F.
no
Rio
de
Janeiro,
23.864, de 1933.
Sr. Brandão Cavalcanti.
N. 7.115 - Aureliano Barros de Almeida - Imposto de consumo.
Delegacia F. na Baia. Relator, Sr. Brandão Cavalcanti.
N. 7.117 - Pedro José Narciso Imposto de consumo. Dele.
gola F. em Minas Gerais. Relatar, Sr. Brandão Cavalcanti. Impedido o Sr. amorico de Assis.
N. 7.125 - A. Araujo - Imposto de consumo - Delegacia F.
em Pernambuco. Relator, Sr. Brandão Cavaleanti.
N. 7.140 - Germano Stein S. A. - Imposto de cot‘imo. Delegacia F. em Santa Catarina. Relator, Sr. Gustavo Bentenmüller.
N. 7.158 - Djalma Alves Pereira - Imposto de consumo. Delegacia P. em Minas Gerais. Relatar, Sr. Genaro Vidal. Impedido o
Sr. Janserico de Assis.
N. 7.160 - Félicien Fleury - Imposto de consumo. Recebedoria
do Distrito Federal. Relator, Sr. Gustavo Bentenmüller.
N. 7.161 - Fiação e Tecelagem Santana - Imposto de consumo.
Recebedoria do Distrito Federal. Relator, Sr. Genaro Vidal.
N. 7.187 - Sohaedlich Obert & Comp. - Imposto de consumo
;(consulta). Recebedoria F. em São Paulo, ex-officio Relator, senhor
Genaro Vidal.
N. 7.179 - José Francisco Pereira - Imposto de consumo. Recebedoria F. em São Paulo. Relator, Sr. Genaro Vidal.
N. 7.192 - Vitor Sperling - Imposto de consumo. Recebedoria
F. em São Paulo, ex-officio Relator, Sr. Janserico de Assis.
N. 7.198 - I. Aegesen - Decretos 17.461, de 1926, e 23.681, de
1933. Delegacia P. em São Paulo, ex-officio Relator, Sr. Janserico
de Assis.
N. 7.202 - Jacinto Correia & Comp. - Imposto de censume.
Delegacia F. em São Paulo, ex-officio . Relator, Sr. Gustavo Bentenmüller.
N. 7.204 - Albertina Colombo - Decreto 23.664, de 1933. Delegacia' F. em São Paulo. Relator, Sr. Janserico de Assis.
N. 7.211 - Irmãos Prandini - Decreto 23.864, de 1933. Delegacia F. em São Paulo. Relator, Sr. Janserico de Assis.
N. 7.214 - Sociedade ilto Grandense de Carnes Limitada posto de consumo. Delegacia F. no Rio Grande do Sul. Relator, senhor Vicente Gallica.
N. 7.217 - João Dallegrave - Imposto de consumo. Delegacia
X.. PO Ri g ÇkreSids ílg eAl1.. 43015tor, Or. neeriee 4e Assis!.
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N. 7.220 — António Calil — Decreto 23.864, de 1933. Delagaoia
F. em EU Paulo. Relatar, Sr. Vicente G-alliez.
N. 7.230— Bertoldo Maria Bonternpo — Decreto 17.464, de 1928.
-Delegacia F. em Minas Gerais, ex-offticio. Relatar, Sr. Vicente Ganam.
Impedido . o Sr. Janserico de Assis.
N. 7.235 — José Soaras da Silva, Pedro Francisco de Figueiredo
e António Soares de Oliveira — Decretos 17.464,. de 1926, e 23.664,
de 1933. Delegacia F. em Minas Gerais, ex-officso. Relator, Sr. Vitente ~az. Impedido o Sr. Janserico de Assis.
N. 7.244 — Custódio Marques & Comp. — Decreto 23 ..664, de
1933. Delegacia F. no Rio de Janeiro. Relator, Sr. Jansealco de
'Assis.
N. 7.249 — Companhia Siderúrgica Belgo Mineira — Imposto
de consumo. Alfândega do Rio de Janeiro. Relator, Sr. Vicente
Galliez.
N. 7.265 — Mininéas Coelho Viana — Imposto-de consumo. Delegacia F. na Paraíba. Relatar, Sr. Vicente Galliez.
N. 7.258 — Alvaro Jorge & Comp. — Imposto de consumo. Delegacia F. na Paraíba. Relatar, Sr. Gustavo Bentenmúller,
N. 7.281 — Júlio Leite — Imposto de consumo. Delegacia F. no
Rio Grande do Sul. Relator, Sr. Vicente Gallie,z.
_
N. 7.267 — Alfredo da Gosta Reis — Decreto 22.423, de 1933.
Delegacia F. no Rio de Janeiro. Relator, Sr. Vicente Galliez.
N. 7.273 — A. Costa — Imposto de consumo ,(consulta). Recebedoria do Distrito Federal, ex-officio. Relator, Sr. Vicente Galliez.
N. 7.279 — Senra & Comp. — Imposto de consumo. Delegacia
F. em Minas Gerais. Relator, Sr. Vicente Galliez. Impedido o senhor
Janserico de Assis.
Secretaria do Segundo Conselho de Contribuintes, 16-12-938.
Fi' edcrzc Diniz Martins, secretário.
'

Alfândega do Rio de daneirr)
DECISÕES DA COMISSÃO DA TARIFA, EM REUNIÃO DE

18 DE JANEIRO DE 1938

N. 45 — Acumuladores Varia do Brasil Ltda. — 1.131 de 1938.
— Despachou pela nota de importação n. 109.557, de 1937, "pesaácidos" do art. 1.596 — taxa de 1$140 por unidade. — O conferente Sr. Dr. Sá e Sousa verificou "pesa "ácidos" contidos em "seringas de vidro e borracha" que de acordo com Decisão existente devem
ser classificados nos artigos 1.596 e 1.707 — taxas de 0140 e 178100,
respectivamente. — "A Comissão da Tarifa, por sua maioria, está
de acordo com o senhor conferente do despacho, à vista da Decisão
n. 704, do ano passado, classificando a mercadoria em causa como
pua-ácidos, do art. 1.596, classe 30" da Tarifa e taxa de 1$140 par
unidade e como seringas de vidro e borracha, do art. 1.707, classe
31' da Tarifa e taxa de 17$100 por quilo, — e os senhores conferentes Alfredo Seabra e Dr. Luiz Trindade consideram a mercadoria
bem despachada como pesa-ácidos, do art. 1.598 da Tarifa e taxa
de 1$140 por unidade. — O senhor inspetor decidiu de acordo com
a maioria.
N. 46. — Alves & Cia. — 48.719, de 1937. — Despacharam
pela nota de importação n. 92.800, de 1937, vinagre de cozinha, artigo 290 taxa de $630 por quilo. — O conferente Sr. Dr. Tavares'
Guimaraes classificou a mercadoria como vinagre composto ou para
conserva, como o aromatizado à l'estragon e semelhantes, do artigo
290, taxa de 3$120 por quilo. — "A Comissão da Tarifa, apreciando
a presente questão e tendo em vista a análise do Laboratório Nacional — laudo n. 46, de 5 deste mês, que demonstrou ser a mercadoria
analisada, contida em garrafa original, trazendo em rótulo impresao. entre outros, os seguintes dizeres: "Puro malt vinegar — C. & C.
Morton Ltd. — London — England", representada por um líquido
avermelhado, — de um vinagre de malte, simples, contendo 5gre,04 %
'(cinco gramas e quatro centigramos por cento) de ácido acético,
isento de substâncias nocivas, para ser usado em alimentação, coMo
condimento, — por unanimidade de votos, considera a mercadoria
em causa bem despachada como vinagre de cozinha, do art. 290,
classe 10' da Tarifa e taxa de $630 por quilo. — O senhor inspetor
assim decidiu.
N. 47 — Casa Loner S. A. — 2.498 de 1938, — Despachou pela
nota n. 2.281. de 1938, frascos de vidro ordinário, branco ou de cor,
com boca esmerilhada, do art. 038, taxa de 2$080 por quilo, tendo
por nota de diferença em tempo, pago os direitos como frascos de
vidro ordinário, de cor, de boca larga, para farmácia e confeitaria.
do art. 647, taxa de 9$360 por quilo. — No ato da conferéncia entendeu que a mercadoria fora bem despachada, pelo que requereu
mie fosse o caso submetido à apreciação da Comissão da Tarifa. —
O conferente Sr. Alfredo,Seabra informou que a mercadoria foi bem
das pachada, pois no encontra na referida mercadoria semelhança aos
frascas de boca larga para farmácia e confeitaria. — "A Commisão
da Tarifa, por unanimidade de vosto, subscreve o seguinte parecer
do senhor conferente Dr. Hildebrando de Barcelos: — "Estou de
acordo com o Sr. conferente do despacho. Classifico COMO frascos de
vidro ordinário, de cor, com boca e rolha esmerilhadas, art. 638,
tâXR de 2$080 n quilo". — O senhor inspetor assim deciu.
N. 48 — Ch. Lorilleux & Comp. — 47.782-37. — Pediram reaon c ideração da decisão n. 1.200 de 18-11-1937. — "A Comissão
de Tarifa, apreciando o presente pedido de reconsideração e tendo
em vista o parecer do Instituto Nacional de Técnologia. do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, — por unanimidade de votos,
subscreve o seguinte parecer do senhor ,conferente Eugênio Polira
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°hei: — "Verificado, como está, segundo os laudos anexos, que
produto é um pó — o que constitue "cores metálicas (purpurina.'
bronzes-cores) em pó, a respectiva classificação é a indicada no artigo 950-4 da classe 24" da Tarifa. — t. m. de 7$900 pik., peso
legal, reconsiderado, pois, meu voto anterior", tendo o senhor conferente Dr. Sá e Sousa feito a seguinte declaração de voto: "Do
acordo, alterando meu voto anterior", — O senhor inspetor decidiu
de acordo com a Comissão, ficando, assim. recnsiderada a Decisão
n. 1.200, de 18 de novembro último. Publique-se a seguir, o referido parecer do Instituto Nocional de Técnologia. — O parecer referido é do seguinte teôr: — Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. — Instituto Nacional de Técnologia. I. T. N. n. 1.107-37.
— Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1937. — Sr. diretor. — Parecer. — Em resposta ao ofício da Alfândega do Rio de Janeiro. protocolado neste Instituto sob -o n. 1.107, em 3 do corrente, tenho o
prazer de declarar que a análise da amostra anexa ao requerimento, revelou tratar-se-de uma purpurina metdlica, lambem conhecida
como "cor metálica", da seguinte composição:
Zinco . . .
6.905
Alumínio . . •
4.315
Ferro .
0.06
Traço
Nivel . . .
Cobre (p. d.) .
91.735
Cores ou purpurinas metdlicas, são metais ou ligas sob a foro:
de palhetas microscópicas que servem de pigmento para as chamads,
tintas metálicas. — Entre os metais empregados para tal fim nrcontram-se: o ouro, a prata, o alumínio, o estanho, o cobre. etc.
que fornecem respectivamente a purpurina de ouro, a purpur i na r'
_prata, a purpurina de alumínio, etc. As ligas metálica s ma i s empregadas são os bronzes e os lat5es. Os processos de obten e ris ara
purpurinas é o seguinte: os metais ou ligas são lamina rlo.s e baiido.
até que se obtenham folhas delgadas capazes de ser pulverisadas ell
pilhão mecânico. Os pós obtidos são, então, classificados segundo
finura, por meio de arrastamento com corrente de ar. Com o fim dí
tornar o pó ainda mais fino, é ele triturado com agua de goma r
emulsionado em água, de onde é separado por camadas. As purparinas ou cores metálicas são muito empregadas em tipografias e litografian neste .caso, são incorporadas a aglutinantes como gomil arábica, etc. Servem tambem para dar a aparência de ouro, bronze, etc.
a objetos de madeira, ferro, sendo aqui a purpurina fixada por Ine7r
de uma laca, como por exemplo: celuloide dissolvido em acetato fir
amua. — Atenciosas eaudações. — A. Pei,f6. sub-assistente-técniea
Visto. — ~seca Costa, diretor.
N. 49 — Companhia de Carris, Luz e Força do Rio de Janeira
Limitada. — 52.801 de 1937. — Despachou pela nota de importaçer
n. 103.312-37, fusíveis de louça, peças para instalações elétricas, e
louça, art. 623, taxa de 28600 por quilo. — O conferente Sr. alara
Guaraná verificou partas dos desligadores ou interruptores atilam-ticas, ou sejam aparelhos físicos de louça, do art. 1.657-3. taxa er
88840 quilo. — "A Comissão da Tarifa, por unanimidade de votos
considera a mercadoria em causa bem despachada como fusíveis de
louça, peças para instalações elétricas, de louça, do art. 623, cla s
por quilo. — O Sr. ins petor assim-se18`daTriftx260
decidiu.
N. 50 — Companhia Usinas Nacionais — 1.363 de 1938. -Despachou pela nota n. 107.473, de 1937. correntes de ferro fundida
com atos desligáveis, com ou sem asas, da taxa de 18010 por quilo
art. 833-3 e obras _de ferro fundido galvanizado, da taxa de ?gasn
por quilo, art. 861-8 da Tarifa. — O of. adm. ãr. Dr. José TomaCarneiro da Cunha teve dúvida sobre a classificação pela semelhanca
das mercadorias submetidas a despacho. — A Comissão da Tenra
por unanimidade de votos, subscreve o seguinte parecer do Sr. conferente Castelo Branco: — "Considero a amostra n. 1, correnta
ferro fundido, de é/os desligáveis do art. 833, e taxa de 1$010 poquilo e a de n. 2 como utensílios para máquinas, uma vez que. •je
estão as correntes afeiçoadas a certo o determinado fim, a certa
determinada máquina, do art. 1.859 e taxa de 28080 por quilo".
— O Sr. inspetor assim decidiu.
N. 51 — Empresa Comercial Importadora Nadir Figueireart
Ltda. — 1.341 de 1038. — Despachou pela nota n. 9.952-38, na
l a edição máquinas °panarizes, de mais de 250 ata 500 quilos, do
art. 1.831 e na 10' edição obras não classificadas de madeira fina
para construção. portas etc.. do art. 368-4, taxa de 88320 por quiln.
— O of. adm. Sr. Alaria° Soares verificou na 1 1. edição — 40 quilos de obras não classificadas, e não especificadas de ferro fundido
pintado, do art. 861, taxa de 2$080 por quilo, conforme figura indicada na seta a fls. 4, e na 10' adição — obras não classificadas do
madeira fina, para outros tiROS, com preparo de metal, do art. 368
taxa 378440 (188200 em dobro) e mais 30% ou sejam 48$672 por
q uilo. — "A Comissão da Tarifa, apreciando a presente questão, por
unanimidade de votos subscreve o seguinte parecer do Sr. conferente Dr. Sã e Sousa: — "Considero as peças de ferro fundido como
partes das máquinas despachadas incluidas no seu peso para a taxo
respectiva; e obras não classificadas de madeira fina com preparo,
de metal ordinário, art.. 368, dobro de 13$220, ou sejam 378440 o
mais 30% da nota respectiva, como entende o conferente do despacho". --- O Sr. inspetor assim decidiu.
N. 52 — Empresa Produtos Industriais Ltda. — 49.604 de 1937.
--Despachou pela nota de importação n. 91.875, de 1937, pó para
dourar, não especificado, do art. 954, classe XXIV da Tarifa em vigor,
4.
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e taxa -de' 5.$3fid "piei qüilogramd, peso lega): — O conferente Sr.
Castelo Branco verificou cores ou corantes metálicos (purpurinas
ou bronzes-cores), em p6, do art. 950, e mesma classe tarifária, da
taxa de 7$960 por quilograma peso legal. — "A Comissão da Tarifa,
apreciando a presente questão e tendo em vista a análise do Laboratório Nacional — laudo n. 2, de 4 deste mas, que demonstrou ser a
m areacloria analisada, representada p.a um p6 de cor de ouro — de
uma purpurina em pó (bronze coe) —por unanimidade de votos,
considera a mercadoria em causa como caros ou corantes metálicas
ipurpurinas ou bronze cores), em nó. no antigo 950, classe 24 da
Tarifa e laxa de 7•960 por quilo. — O Sr. inspetor assim decidiu.
N. 53 — Hansep elver & Cia. — 46.060 de 1937. — Despachou peia nota n. 89.a84, de 1937. "9• 1z pri.-yarado para alfaiate" do artigo
sai a—taxa rio ¡amo por quilograma peso legal, o que foi verificado
rn elo ennfeiente Si. Braga Noronha. — Os requerentes entendendo
que a mercam:ia está contida em caixinhas de madeira tosca, e, que
por isso, não devam ae mesmos ser incluidas no peso legal, pediram
audiancia da Comissão da Tarifa. — "A Comissão da Tarifa, por
naardmidada .\ OtOS, subscreve o seguinte parecer do Sr. confealada. Dr . Mak:Irando de Barcelos:
"A caixa de aue se trata, na qual vem adicionado o giz, é, evidiaidialanta faseia Deve, pois, ser excluída do peso legal" — O seall,a
assai] decidiu.
.N ._tara., chame —
d, 1937. — Despachou pela nota
TI.
f.i;:etrt.adores cem caixas de madeira, da tara
aieii(iaa, do artiga 1.57a-1 da Tarifa. — O conferente
da, \a/aficai], co'' ra eia a laudo do Laboratório Nacional
•. aniN alo
a, Nadadas desilarf adores com caixa de Mataria plástica da taxa de
. dia
,11,ifl.
adiga 1 eaa--2 aa Tarifa. — "A Comissão da Taapper ., T,
e :endo em visl.a a análise do 1..a1")
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e mês, que demonstrou ser
r,-..pre ,: eufrida por um despertador (relógio
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C 11, -"iii t 'a a e , rcadoria em causa como dosdida
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il.]. Tarifa. O Sr. inspetor assine
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111' unanimidade de votos, subscreve o seguinta
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f,l,ente. Dr. Hildebrando de Barcelos: "O caso
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Cia. — 1.797 de 1938. — Despacharam fi r e, ie
1o9.4iNde 1937„ "botões de madeira
ardida-ia,
-s" es alai, i 31-1 -• taxa de 68760 por quilograma
13-11,1e1);.'al.rdr•
.r o ,aaaar ia- SI
"botes
rolidn," rio mesmo artigo — t axa de 13$400 por quilograma
mi,
p • (.. .
de votos, está de acordo
com. a anal-lamao to sennor cenferente do despacho, classicando
moraadaria r rn cansa corno baiões do qualquer madeira, polidos, do
.:l e,-tigo 311, - l a s sa 11." da Tarifa e taxa de 10$400 por quilo. —O se.
bor in s aaair as s im decaial.
N. 57 — N. c iiimarães & Comp. — 1.668,de 1938 — DespachaIam pela tala ria importaeão n. 88.659, de 1937, "botliat de matéria
unisliaa" do ara 1.887—taxa de 10$400 por quilo. O conferente
▪ pienera, ae f ava da itaatia verificou "obras não classificadas de
roa:irir, plástica" cif, artigo 1.887 — taxa de 26$000 par quilo. — "A
comissão da Tarifo, por sua maioria, considera a mercadoria em causa bem despachada com botões de matéria plástica tom fures em
qualquer sentido, de artigo 1.887, classe 35.' f ala Tarifa e taxa de
1 08400 Ta-' quilo; — e o senhor conferente Castelo Branco emitiu o
seguinte parecer, com c qual concordou o senhor conferente Dr. 1111degbaando de Barcelos: — 'Considero a mercadoria em causa —
obrag não •elassifica.. sis de matéria plástica, do artigo 1.887 e taxa do
268060 por quilo. uma vez que, o fim e destino da obra, é enfeitar,
adornar a vestimenta feminina e não abotoar. O senhor inspetoa
decidiu de acordo Comi) a maioria.
N. 58 — Panair do Brasil S. A. — 42.572 de 1937 — Despachou
vela nota de importação n 80.920, de 1937, "tecido de linho e algodão em parte iguais, não especificado, tinto, de mais de 24 até 36 fios"
do artigo 326 — taxa de 23:3400 par quilograma — O conferent
Sr, elIulfo Freire, tendo Unida quanto à classificação, apresentou
duas amostras da mercai oria e pediu andiencia da Comissão da Tarifa. -- -A Comiasão da Tarifa, apreciando a presente questão e tendo
em vista as análises de Laaoratório Nacional — laudos as. 70 e 71,
de 6 'deste mês, declaran do ser a inei ,Gidoria da amostra n. 1 , — de
, p .c.jiii n .1160, i-.%e algodão, tenda 32 (trinai e dois) fios dentro de um queaafairailo de 5 inni, de lado, a na qual não foi revelada a presenqa
da mataria corante estranha, e que, eia face da portaria n. 5 da Diretoria daqtleie Laboratório, é considerado tarifariamente orú Q
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" éitio em apreço — e a da amostra n. 2 tec-lo liso, de algodão(
tendo 32 (trinta e dois) fios dentro de um quadrado de 5 min a deí
lacio, e Oa qual não • foi revelada a presença de matéria corante ase
'Lanha, e que, em faze da portaria n. 5 da Diretoria daquele Laboraa
teria t5 considerado tarifariamenle cru l o tecido em apreço — por sua
maioria, subscreve o seguinte parecer do Sr. conferente Dr. Hilat
debrando de Barcelos: "A vista do laudo do Laboratório, tecido del
al?.owião, liso crú, devendo pagar a taxa em função do peso por ince
tro quadrado e número dois fios em 5 mim quadrados, art. 477" -ai
e o Sr. conferente Eugenio Pourchet ¡anatem seu voto anteriona
coaeiderando a mercadoria em causa bem despachada como tecido(
de linho e algadão, em partee iguais, não especificado, tinto, de inalai,
de 24 ate 36 fias do art. 526 da Tarifa e taxa de 23$400 par quilo.,
O Sr. inspetor decidiu de acordo com a maioria.
N. 59 — Permutadora Pan-Americana Ltda. — 592. de 1938 --s1
Pediu classificação da mercadoria para a qual foi concedido exarnat
prévio. "A Comissão da Tarifa, apreciando o presente pedido do¡
classificação, por unanimidade de votos, subscreve o seguinte pare-e
cer do Sr. conferente Dr. Sá e Sousa:
"Considero a mercadoria de que se trata — caixa de madeiras
diria, própria para aparelho físico, compreendida na expre saão" o
si- iaelhantes" do art. 320 alínea 5" da Tarifa — taxa de 264000 pag
quilo — conforme já foi resolvido pelo acordão do Conselho Stipa-.
dar de Tarifa, n. 1.751, de 19 de dezembro de 1935, mantido pele,
Se. ministro da Fazenda, como se vê do ofício n. 2, de 26 de jailele
a do ano pweado, da Diretoria do Expediente do Tesouro, publi.a,
calo no "Diário Oficial" de 29 do mesmo mês". O Sr. inspetor jft.4'
si'

N. 60 — nate( Campos —51.250 de 19 .37 — Despachou palia
nota de importação n. 101.028 de 937, cordoalha de aço, do art. 843
da Tarifa, taxa de 1$300 por quilo. O conferente Sr. Palvino Tiooba considerou a mercadoria constituida por coidoallia de aro gala
a: advido, com carretilhas de cobre na extremidade. com-o obras de rio?
eu ferro, não especificadas, com partes de cobre, da taxa de 108400
mais 30 S'Io, art. 81_3 e nota 228 (amostra n. 1) e obras de fio da
cobre, constituidas por cordoalha de cobre, com carrt'tilha na exa
Ir,rnidade, taxa do 1-1560 por quilo, art. 771 (amos tra n. 2).
"A Comissão da Tarifa, por unanimidade de votos, subscreve O,
seguinte pareaer do Sr. conferente Euganio Pouchel:
"Amostra 11, 1 — Cordoalha de aço galvanizado, com partes dei
outro me-tal, m. de 1i300 p-k., mais a sobretaxa de 30 % — i(ra
ligo 843 da esse 21' e nota n. 228 — Amostra n. 2 — Cordoalha,
de cobre sinis, t. mi de 2$600 p-k., p. legal, visto como se trata
de obras do fio de ferro e de fio de cobre, nominalmente tarifadas"-a
O Sr. inspetor asaim decidiu.
N. 61 — Pager Duprat — 1 1 6.743 do 1937 — Neo
Com a cdaesifianeão de couros preparados com pêlo. semelhantes aos!
de lontra, do art. 37, taxa de 41%00 por quilo, dada no Armazem E.
Postais à mercadoria que recebeu, pediu audiência da Comissãn
Tarifa.
A Comisso da Tarifa, por unanimidade de votos, considera a¡.
mercadoria da amostra apresentada como de camurça, paias acamara
çadas e semelhantes, do art. 37, classe 3" da Tarifa e taxa de 158600;
por quilo. O Sr. inspetor ssim decidiu.
N. 6(2 — Simões & Alije — 1.56,6 de 19.38 — Pediram classi-É
ficarão da mercadoria para a qual foi concedido exame prévio. "A;ss
Comissão da Tarifa, apreciando o presente pedido de claeaificacliod,
asaim se manifestou:
O Sr. conferente Dr. Sá e Sousa emitiu o seguinte parecer, corro qual concord aalm os Srs. conferentes Dr. Sá e Sousa emitiu o soa
guinte parecer com o qual concordaram os senhores conferentes Casas(
tela Branco e Eugênio Pourchet:
"Considero colchão ou alcoe,hoado de algodão. mai forr
o ou cape/
da tecido de linho, art. 433 da Tarifa quilo 15$eaaa pelo legal"; 60 .s Srs. conforantes Dr. Hildebrando de Barcelos
rn- h.4
, .“11(5“,..W
de ,,aNe
valho, Dr. Amarilto de Noronha e Dr. Luiz Trindade eubscrevem
s,iguinte voto deu Sr. conferente Alfredo Seabra — "Considero a mor-P.
et:floria em causa como colchão com forro ou capa de tecido de al.K
goollo, do art. 433, e taxa de 15$600 o quilo.
A meu ver, o fato de ter dito colchão molas de fio de ferro nad!
é modificação que lhe altere a essência e o emprega. Ademais, ali,
molas importadas separadamente, estão sujeitas à taxa inferior NI
das colchões". O Sr. inspetor assim decidiu.
N. 63 — Subkoff & Comp. — 9 de 1938 — Despackharam
nota de importação n. 110.360 de 1937, tapetes da lã avaludadoefe,
do pólo certo e macio, sem avesso grosso de algodão, do art. 139-4al
taaa de $13200 por quilo (origem China) e da taxa de 38,400 pogi
quilo (origem Pérsia). O conferente Sr. Gentil Monteiro verificon4
a mercadoria despachada.
Os interessados entenderam tratar-se de tapetes de 13 e álganai,1
avendados, de pólo curto, macio, apresentando pelo avesso tecido•
grosso de algodão, da taxa de 24800 por quilo (China) • e da taxa
de 71$200 por quito (Pérsia). "A Conniasão da Tarifa por "tia maioria('
subereve o seguinte voto do senhor conferente Castelo Brancoil
"Considero a mercadoria bem despachada, reportando-me ao paracaxis
que emiti sobre caso idêntico no processo n. 36.426, de 1937, que'.
motivou a decisão et. 919, de 9 de setembro do mesmo ano";
e o senhor conferente Alfredo Seabra proferiu o seguinte pareceul
*Considero a mercadoria em causa como tapetes de lã, aveludadaa,,
kle pelq curta g macio, apresentande pelo avesso, forra ou assenecil

a'sr,a..le 1 7

DIA1110 0F1C1AL (gPeçjlo

• de ¡Co g, 0. go de a!goilzi.), unho ou cânhamo, ainda que apareçam
lease do a sa., :aaado, art. 139, alínea 3" e taxa que lhes competir segundo a praeaai nela. Ele o meu parecer, em obediência aos tcor4ão ns. e 1;835, do Conselho Superior do Tarifa que, enqUanto não forem reformados ou modificados, devem constituir
areto". O atafulr inspetor decidiu de acordo com a maioria.
N. 64 — A. J. Gonçalves d'Oliveira & Comp. — 2.687, de
11938. — Despacharam pela nota n. 2.687, de 1938, "raquetes para
Jogo de tenis" do art. 1.861 — taxa de 26$000 por unidade, o que
foi verificado em face da Decisão n. 282, de 1937. A requerente
'entendendo traiar-se de "raquetes de ping-pong" do mesmo artigo
taxa de 2$600 o par, pediram audiência da Camissão de Tarifa.
°A Comissão ria Tarifa, apreciando a presente questão assim se
manifestou: o senhor conferente Dr. Amarílio do Noronha emitiu
o seguinte parecer, com o qual concordaram os senhores conferentes Euclides de Carvalho e Dr. Luiz Trindade: "Continuo a pensar que a mercadoria de que se trata pela sua fragilidade não pode
Ser considerada como raquetes para jogo de tenis, mantendo, assim,
o meu voto proferido por ocasião de ser resolvida uma questão sofre mercadoria semelhante, classificando como raquetes semelhantes às de pin-pong, da taxa de 2$600 por par, do art. 1.801 da Tarifa. — Não posso considerar como raquetes para tenis, porque a
trarifa classifica as raquetes que servem para tenis, não incluindo a
palavra "semelhantes", o que se dá nas raquetes para ping-pong,
que diz claramente "e semelhantes". — Entretanto, existe uma decisão, a de n. 282, de 16 de março de 1937, que mandou classifi-.
'par mercadoria semelhante como raquete para tenis, da taxa de
26$000 cada uma, reformando, assim, a Decisão n. 1.176, de 13 de
iagosto de 1935, que havia classificado como raquete para ping-pong
e semelhantes, da taxa de 2$600 por par"; o senhor conferente Eugênio Pourchat proferiu o seguinte parecer: "De acordo com o voto
supra, pelos seus fundamentos e, pois, reconsidero o meu voto anterior"; os senhores conferentes Alfredo Seabra e .Dr. Sá e Sousa
consideram a mercadoria bem despachada como raquetes semelhantes às para jogo de tenis, do art. 1.861, taxa de 26$000 por unidade, de acordo com a decisão n. 282, de 1937; e os senhores conferentes Dr. Hildebrandci de Barcelos e Castelo Branco tambern, cotia
sideram a mercadoria bem despachada, de acordo com decisão existente. O senhor inspetor decidiu de acordo com os quatro últimos
senhores conferentes.
N. 65 — J. G. Stuebing — 52.464, de 1937. — Despachou
pela nota n. 104.612, de 1937, "obras não classificadas e não aspe.
cificadas de ferro, batido, esmaltado" do art. 861/15 — taxa de
5$200 por quilogramo. — O conferente Sr. Gentil Monteiro verificou "obras não classificadas de ferro batido esmaltado, para oua
tros usos" do art. 861/5 — taxa de 5$824 por quilogramo. Co..'
missão da Tarifa, por sua maioria, subscreve o seguinte parecer
do senhor conferente Euclides de Carvalho: — "Classifico as bae
nheiras para fotografias como obras não classificadas de ferro bre.
tido, esmaltadas, para outros usos, art. 861 da Tarifa e taxa de
5$824 por quilogramo"; e o senhor conferenta Eugênio Pourchet
proferiu o seguinte voto, com o qual concordaram os senhores coarferentes Dr. Sá e Sousa e Dr. Luiz Trindade: "Bem despachada a
mercadoria, por se tratar de obras não classificadas e não especificadas de ferro batido esmaltado, inscritas na Tarifa, com a taxa
de 5$200 p/k., peso legal, art. 861 da classe 21 a da Tarifa". O
senhor inspetor decidiu de acordo com as três últimas, à vista" da
Decisão n. 111, de 22 de janeiro de 1936.
N. 05 A. — Herberg & Matos Ltda. — 51.925, de 1937. —
Despachou pela nota n. 103.641-37, ferramentas manuais para
artes e ofícios (furadores para corrieiro e abridores para latas), do
art. 1.859, taxa de 2$600 por quilo; e máquinas p equenas para
uso doméstico (máquinas para fazer maionese), do art. 1.$31, taxa
de $930 por quilo. O oficial administrativo Sr. Dr. Artur Dias
;verificou obras não classificadas de ferro batido niqueladas (utensílios não classificados, para outros usos), do art. 861, taxa de
4$160 por quilo — amostra n. 1; utensílios não classificados para
outros usos, do art. 1.859 — obra de fio de ferro, não especificada — de fio de cordoalha, do art. 843, taxa de 1(4400 e mais
20 %, por ser niquelada — amostra n. 2; e, de conformidade com
, a decisão n. 800 deste ano, máquinas operatrizes não classificadas,
pesando até dez quilos; art. 1.831, taxa de 1$860 por quilo (amostra n. 3) — obras não classificadas de vidro n. 1, para outros
usos (recipientes), do art. 647, taxai de 6$240 por quilo (amostra n. 4). "A Comissão da Tarifa, por unanimidade de votos, classifica a mercadoria representada pela amostra n. 1 — Abridor de
latas, — como utensílios não classificados para outros usos, do artigo 1.859, combinado com o art. 861 da Tarifa, taxa .de 4$160
por quilo, como obras não classificadas, não especificadas, de ferro
batido niquelado; a representada pela amostra n. 2 — Furador,
à vista do laudo do Laboratório Nacional — análise n. 127, de 14
de janeiro findo, como obras não especificadas, de fio de ferro,
niquelado, do art. 843 da Tarifa e taxa de 10$400 com o aumento
de 30 %' isto é, 13$520 por quilo; a representada pelas amostras
na: 3 e 4, de acordo com a Decisão n. 800, do ano passado, como
maquina operatriz não classificada, pesando até 10 quilos, do artigo 1.851 da Tarifa e taxa de 12860 por quilo — partes de metal
para bater ovos, manteiga, etc., e como obra .não classificada de
vidro n. 1, branco, para outros usos, do art. 647 da Tarifa e taxa
/ de 6$240 por quilo — recipiente de vidro. — P senhor inspetor
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decidir' de acordo com o parecer unânime o manda que se pr isiique a seguir, 'n análise n. 127, junta ao- processo. A análise m'a..
mero 127 é do seguinte teor: Laboratório Nacional de Análises.
— Recebido' em 0-1-938. — Parecer em 7-1-938. — O diretor, (all
. Galdino Ramos. — Resultado da análise procedida na amostra qoe
acempanhou o requerimento de Herberg & Matos Ltda., dirigido ao
senhor inspetor da Alfândega do Rio de Janeiro e remetido a este
laboratório. — A amostra, representada por um furador, apresentando uma haste de ferro, presa a um cabo por urna arruela metálica, trazia colado um rótulo manuscrito onde se lia: "(N. 2)
Petição 51.925 — 37. Amostra retirada da caixa marca 1961-B
n. 2.940. Amuem 7.27-12-937. — (a.) Artur Dias". A análise
demonstrou que a parte metálica que prende a haste ao cabo é de
ferro niquelado, sendo a haste de ferro simples.
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1938. — Yolanda Tavares de
Queiroga, tem do Lab. interina.
Secretaria da Comissão da Tarifa, em 15 de dezembro de 1938.
.-- Luis Simões, secretário.
A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
vigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para' o exercido
da 1939, mediante pagamento da importAncia correspondente ao período de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 do
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas repartições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfândegas,
Mesas de Rendas e Coletorias.
Aos funcionários públicos federais, estadoais e municipais é facultado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
20 %, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 28$000.

Ministério da MarinhE
:Tribunal Marítimo Administrativo
PROCESSO 14. 288
ACÓRDÃO

Caiado éam pedra submersa. Encalhe. Erro de navegação; travessia fóra do ponto indicado. Condenação
Vistos, ralatados e discutidos os presentes autos em que são partes a Procuradoria e, como representado, o prático Francisco Santos
Oliveira.
Verifica-se que, em 26 de novembro de 1937, cerca de 22 horas.
encalhou prótimo ao porto de Manáue, nas pedras denominadas do
Jatuarana, o vapor 'Vitória", quando de sua viagem de Belém para
aquele porto.
Requereram nc inquértio respectio o representado e mais tréa
testemunhas. Concluiu o Relatório pela casualidade do acidente, motivado "pela furnaaa que se levantou no local perturbando as observações do prático". Junto aos autos termo de conferência dos Diários de Navegação e Máquinas, termos de vistorias, em seco e flutuando. Os prejuizos havidos deixaram de ser descritos no termo de
vistoria de ris, 24. Carta intacta.
Constata-se dos depoimentos e demais peças dos autos que o
acidente se deu pelo lato do, demandada a ponta das pedras do 'Tabocal e navegando pela costa o Jatuarana, às 21 horas e 55 minutos,
fazer o prático a travessia para a outra margem, seja a costa da
Terra Nova, em local ou ponto além da marca existente no local.
Verificado seu engano procurou abrir guinando para BB. quando
bateu ü navio, atribuindo o prático o coque sentido à queda do algum volume de carga ou baque de uma das embarcações que rebocava. Logo em seguida, porém, encalhou o navio nas pedras submersas abaixo da ponta do Jatuarana. Paradas as máquinas e postas atrás
toda a força, nenhum resultado se obteve dessas manobras, pelo que
se resolveu a.iviar o navio, passando-se a carga para o vapor "Ajudante" e alvarenga "Bani'. A'a 14 horas e meia do dia 28 foi posto
o navio a flutuar.
Isto mesto,
Considerando que o acidente se deu por inconteste erro de navegação do representado que, conforme confessa, efetuou a travessia de uma margem k mitra fóra do local por onde o devia fazer;
Considerando que não procede o mbtivo alegado de falta de visibilidade motenada pela fumaça • existente no local, pois que os depoiMentos do comandante do navio, praticante e homem do leme:confirmam a boa visibilidade 'nto momento, em nada ureludioando à nave.
gação a fumaça das queimadas da margem;
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Considerando que, ainda, a sua posição seria facilmente 'dada
porquanto eram vistas sempre as luzes dos faroletes do Jacaré e
sIorona, antes e depois do encalhe;
Considerando, afinal, o que mais dos autos consta:
Acdrdam os Juizes do Tribunal Marítimo Administrativo, põe
unanimidade de votos. considerar que o acidente acima teve como
usa erro de navegação, fazendo o navio a travessia em lugar não
:Meado. Pelo que consideram o prático Francisco Santos Olieira,
ano incurso na letra "e' do artigo ai do Regulamento do Tribunal,
alicando-lhe a multa de 2508000. P. I. R. C. Custas- na forma da
Rio de Janeiro, em 3i) de novembro de 1938. — Dario Paes Leme

de Castro, vice-almirante, presidente. — João Stoll Gonçalves. juiz
vrdat.or. — Raul Run-lê° Antunes Braga, — Francisco José da Rocha.
Carlos Laiauette Bezerra de Miranda.
Fui presonta. — Carlos Américo Brazit, procurador junto ao

T. Ia. A.

472' SESSÃO ORDINÁRIA E1 lei DE r1-24Dao DE 1938
Presentes, à hora regimental, os senhores Juizes Vice-Almirante
DaTiO Pais Leme de Castro, presidenta, Drs. Carlos de Miranda, Stoll
tlançalves, Cap. de Longo Curso Francisco Jos da nooha e Capitão
de Mar e Guerra Raul Flomao Antunes Braga, procurador junto ao
T. M. A.. Dr. Carlos Arnirico Bras '1, G'be-to •le Alencar
`=aboia. Ata: Declarada aberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada
a ata da sessão anterior e despachado pelo Sr. presidente o expedien'e em mesa. Julgamento, foi julgado o pro-se. 7 O O.7D1 intw!ein anexa por cópia. Levantada a scs,,s;io às 15 horas e 40 miautos.
111.4mENTI,
Dia la de dssemaro do 1938
Processo n. 282—
Gen;:a1Nes;
"ei . .inte ao
,-ralhe do barco de pinca
,•:,:o" s Ia ocorrido em 11-11-.1.938,
o litoral do Estado do !lio de J(nees),
1)10-adir junto ao T.
A. conl r a
Fernalah.r,
AIos Soares Pinto. Lidos,
os a : !:
feito
palavra o doutor oroe p rrolor junto ao 1. M. A. decidia o
iribunal, por maioria, de votos, e contra o do ;Sr. relatos referentente as letras "13" e "G":
a': quanto à naturnn e exi cli - ri do acidente: ensalho amo os pre-

, sasos constantes dos autue;
b) quanto à causa determinanle: erro de navegação, oro
i-Ancia de ter o mestre incidido ;.a letra "I" do art. 61, do regidaoseito do T
, e, conseq,looioniente:
e) isentar de responsabilidade Franci z eo Fernandes Torrão; ima . s‘a Alcides Soares Pint., a multa de .250$000 rosno i tl ,.u , so na letra
a
do citado art. 61 (Ice 'IritiiV rio po.,sto de 'td:':
s alta dos autos ao Dr. procurador para r , in-esentar contra o mestre
embarcaeão. Ao Sr. Juiz IO 1i: de itr,inda cujo voto foi vem- Dario Paes Lente de ras e ,- , . pisa:der:o.

Dèetnbro ílr i-çns

De 500$000, ao 2° sargento do Exército, Carlos Vilar de CarvalliC‘
Monteiro. (Aviso n. 1.360);
De 3:136.8000, Ao secretário aposentado do Hospital Central le
Exército, Jaime Ferreira do Amaral. (Aviso n. 1.361);
De 4:737$200, ao capitão do Exército, Teolindo Ribas Neto. (Aviso ti. 1.362);
De 458600, ao ajudante técnico de 5' classe, do Serviço Geográfico do Exército, Armando Soares Leite. (Aviso n. (.364);
De 68$400, ao operário, Humberto Jacinto Cruz. (Aviso nitme^ '
ro 1.365);
1)e 70eg_00. ao músico de 2' classe, do Exército, Luciano Joaquim"
da Cosia. (ifi..iso n. 1.366);
De 30 ,1000, ao 3 0 assistente técnico, Casemiro Leal Te;xeira,1

(Aviso n, 1.370);
De 3048000, ao 3° assistente técnico, Lourenço Homero Filho,'
(Aviso u. 1.372);
De 2:6838200, ao 2° sargento do Exército, Ullsea Alexandre."
(Aviso n, 1.376).
a Delegacia do Amazonas:
Ni
De 450000, ao soldado, Francisco Marques de Sousa. (Aviso nu-

mero 1.373).
Na Delogacia de Mato Grosso:
De 2:731)$d00, ao 2' tenente da reserva convocado, Bernardo Pontes. (Aviso n. 1.368);
637:;e00. ao 2° . cabo do Exército, Miguel Pulcherio Alsosal
(Aviso a. 1.2a);
De 1:101i600, ao 2° cabo do Exêrcito, Anaurelino Silveira.

so O. 1.3;4).

Na Delegacia de São Paulo:
à D. Adelaide 1:1/16a Sarmento. (Aviso n. 1 3;7i)
Na Delegacia do Paraná:
De Idi(lO, ao 1° tenente do Exército, João da Cruz Altar
(Aviso ii. ,31;3).
Na De:egacia do Illo Grande do Sul:
00, ao 1° I.onente médico, Dr. Nelson Correia de Sa
Lie :;
, i. Aviso n. 1.367);
De 4574000, h D. D-faria Inánia Lucas. (Aviso n. 1.371).

da;

Ao Sr. (fiador da Diretoria Provisória das Armas declarnasio: .
Para que conste do Boletim do Exército, que, de acordo 0,i.. o
art. I" e suas alíneas do Decreto-Lei n. 710, de 17 de setembro dei
corrana: ano, as unidades administrativas deste Ministério devem una
caiu in.il:(i!ra urgência, diretamente, à Diretoria do Doroírtia da
União a esliairitiva, ainda que global, do valor das bens a seu caroa.
(Aviso n. 888);
Que.ir coilla da Verba 2* — Material — II — Material de Consu.
ruo — n. 11-10. Artigos de expediente etc, do atual orçaitosto
deste Minislia . io, deve ser distribuído, a titulo de majoração a 114
Cireiinscrieãn do Recrutamento a quantia de 1:0008000 (um canai ele'
réis), para atender a despesas da mesma sub-consignaeão.
A riespesa Macia corre à conta do saldo existente na mencianiala
Fobronsigor-:flo e o respectivo pagamento deverá ser efetuada 1 ,10,
Prviçc, dc 1 , on-los da 6°
;Militar. (Aviso n. 890);

.41 Diretoria da Imprensa m-clenri, de acordo com a legislação em
sioor, só registrará assinaturas dos oroãos si:siais, para o exercício
,14- 1939, mediante ry,-. - re-nto i :ii:;iortância correspondente ao pe3,eg de 12 meses. na Tc=. - aria di Irnr:. en .,,a nacional, à rua 13 de
• 'o. ou mediante recollicuto.
,--mprovação, nas ror tIções arrecadadoras federais
Dele jacas.; Fiscais, Alffindega$.

GrueiTa — Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1..t:n:;
Aviso n. 887
or da Direioria Provisória das Armas:
it. 420, de 11 de outubro último, o comandante
r.egnio
3ugeriu a adoção de insígnias para os comandos ias
:Hvisionariasi Artilharias Divisionárias e Divisões de ila-t
vaiaria, ij
o estas sor; o comando do um general de Brigada.
Doclai
para os THIS convenientes, em solução ao armSLI
scgri. L:
de Rendas e Coletorias.
1. 0 NO.di?, respeito à Infantaria Divisionário e Artilharia
insígnias representativas dos comandos serão idên;,
,A-os funcionários públicos
(--=itailer,í'J c 1.itinicipais é fa- a. ¡te-,
no suplemento do Boletim do Exército n. 16, para Is
asado ; ar o custo da aissinatura, ceru.tz.do já c d ...ci.to de iíri;i:ai• • d. imantaria e Artilharia, respccti'varnente. As
nle
continuarem a existir terão ris insígnias de
lo
V.:, a que têm direito, C1:1 dnas rires f ac'è-s • :-:.restrri
28$000,
da 1. D., com modificaç) do número da Briga-1
(jue 512 ei'.
para algarismo romano.
2» O
do general de Brigada comandante do D. a.,
será
ao previsto no citado suplemento n. 16 para gelo ral
COTII:; , irl;Itsf, , (1P Brigada do Cavalaria, com modificação do indic. iVO
DO primeiro campo, isto é, em vez de duas lanças cruzadas o losaego,
ji 11,-ativo 1 D. C. (losango vermelho Lendo no interior o nnion-O.
EXPF3DIENTE DD SN , "NT
F<Vj...111 II. flI.'11T1A
. da D. C.).
A Brigada de Cavalaria, do comando de oficial superior, a- á
Dia 15 de dosembro de •1938
Avisos:
como insígnia o distintivo previsto no suplemento do Boletim n.

Ministério da Guerra

te=

Ao Sr. ministro da Fazenda, solicitando o pagamento das segutR-

quantias:

No Tesouro Nacional:
De 1:0408000 ao oficial administrativo da classe "I", do Hospital
central do Exército, José Rodrigues de Carvalho. (Aviso N11.358);
De 68$400, ao operário de 4' classe do Serviço Geográfico do
Exército, António de Sousa Pais. (Aviso n. 1.357).;
De 0:3738300, Ao tenente coronel do Exército, José António de
Santana Medeiros. (Aviso n. 1.358);
De 1:2828200, Ao 1° tenente .4:nédia°1 Dr, jo__si
rânsecA Costa
Couto. (Avlao n. .356);

para a D. O. (comandada por oficial superior), tendo no primeiro,
campo em lugar de uni losango vermelho, duas lanças cruzadas :ql.
cimando o número da Brigada.
30 O distintivo para a chefia de Estabelecimento Central de Material de Intendência será idêntico ao previsto para os Estabeaola
mentos de Subsistência, tendo no 1 0 campo apenas a folha de acarto,
e no 20 campo um triângulo equilátero, de cor vermelha, colocado tia
centro, tendo acima e abaixo desse triângulo uma tarja vermeihar
como se encontram nos símbolos destinados às fábricas.
• Os distintivos dos Estabelecimentos de Material de Intendo-:ia
da Região Militar serão idénticos ao acima fixado, com um algarismo
no 1 0 campo indicando a região 4 que pertence.
General Eur.'el;
Dutra

a.

ir
•

II
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de Janeiro, 15

, der eczeneene
Salientados esles:poneas, cabe coesiderar, o artigo; 3°. Este, finesa
1D38
condiçees em que a oficial do Exército "poderá iescrever-se em
'
' Aviso n. G 89 •- '
concurso para provimento fios togares de. catedráticos -e adjuntos".
Sr. de.ete r da i eretoria Proviseria das Armas:
E o seu parágrafo 1, verdadeira pedra de toque neste caso, bem meEm solueeo ao radiograma n. 202, de 22 de novembro findo, em roce aqui seja reprnduzido na sua integra:
que o chefe do Serviço de Fundos da 9 a Região Militar pede orientação quanto ao procedimento a ser observado relativamente aos
"e 1°. Nomeados os professores catedráticos ou adjuntos,
saldos das verbas de "Obras", tendo em vista pagamentos posterioree.,
os oficiais serão transferld,J., para a reserva, no posto imediatamente superior ao que tiverem na atividade, por ocasião da.
em consequência de contratos, declaro-vos:
nomeação, não podence haver, porém, transferência em poso
I — Que as unidades administrativas a que tenham sido dislrisuperior ao de corenei. A aceitação da nomeação intporta em
buidoe créditos por conta de dotações do orçamento vigente, inclusive
„renúncia definitiva do serviço ativo do Exército, para o qual o
as destinadas a "Obras" e que hajam 'recebido suprimentos de nuoficial transferido para reserva não mais poderd voltar".
merário, cujos saldos não devam passar para Economias de Afinai.
nistratevas, deverão escrituras, em acordo com o Regulamento AdPor outro lado, o decreto a. 4,238, de 15 cio novembro de 1901,
ministração do Exército e o do S. de Fds. do Ex., como "restos a
pagar", no balancete de dezembro de 1938, do respectivo Coeselho Ad- declara no seu artigo 1°:
ministrativo, as importâncias relativas aos encargos decorrentes de
Artigo 1°. A medalha militar é exclusivamente destinada a
serviços já prestados ou aquisições já feitas até 31 de dezembro repatentear o reconhecimento de bons serviços militares, prestaferido.
dos por oficiais e praças do Exército e da Armada em serviço
I.1*— Que as mesmas unidades administrativas considerando anuativo". '
ladas, na parte ainda não satisfeita pelos fornecedores, os empenhos,
LII — Dm textos supra-transcritos é evidente:
mesmo os contratuais, de acordo e para os fins do art. 56 parágrafos
a) que pelo decreto n. 4.238, a medalha é "exclusivamen20 e 3* das Instruções para o Serviço de Fundos do Exército, recote" para "oficiais e praças de bons serviços militares prestados
lherão até 14 de janeiro vindouro, ao Serviço de Fundos Regionais de
em seeviço ativo;
que dependerem, os saldos aqui previstos.
b) que pela Lei n. 103 "os oficiais", nomeados professores
catedráticos ou adjuntos, serão imediatamente transferidos para
Iii — Que os Serviços de Fundos Regionais, procedendo de cona reserva", e, mais, "a aceitação da nomeação importa em reformidade com o art. 56 aludido, escriturarão no balanço de janeiro
núncia definitiva do serviço ativo do Exército", ao qual por esse
adicional, como "despesa a anular", nas dotações próprias, os saldos
motivo, "não mais podará reverter".
recolhidos segundo os "itens" anteriores.
IV — Que, para os encargos decorrentes de execução de "Obras'
Diante da expressão clara que ressalta dos dispositivos citados, não
no ano de 1939, haverá as dotações do Orçamento desse exercício.
é admissivel que "os oficiais transferidos para a reserva", pela sua
V — Que, nos termos dó art. 247 do R.G.C.P., após o eneer- condição de "nomeados professores catedráticos e adjuntos", hajam
Tomento do exercício, 31 de dezembro de 1938, nenhuma despesa po-- de ser tidos como permanecendo nas fileiras, para o único efeito de
dera ser empenhada por conta de verbas orçamentárias do corrente lograrem a medalha militar que é exclusivo premio "a serviços miliano, devendo a D.F.E. proceder, em relação aos saldos das diversas tares prestados em serviço ativo".
E, mais, à conclusão diversa neio seria possível chegar, desde que
rubricas, como determina o art. 30 das Instruções.
"a aceitaçãõ (da nomeação de professor) importa em renúncia do
VI — Em face do exposto, recoMendo que todos os ealdos orça- serviço do Exército, para o qual o oficial transferido para a reserva,
mentários que não tiverem aplicação dentro dos prazos legais, sejam não mais poderá reverter". Como sa vê, a investidura na função de
recolhidos à Caixa G. E. da Guerra, conforme apuração final reali- "professor catedrático ou adjunto" é a própria "renúncia definitiva
zada pela Diretoria de Fundos.
do serviço ativo do Erército", e, conscquentemente, não pode ter "meVII — Não poderão ser incluidas i nas Economias Administrativas dalha militar destinada exclusivamente" a premio por "serviços milidas Unidades, além das verbas de obras, todas as que, distribuidas, tares prestados cai serviço ativo", quem, por impossado no cargo de
não tiverem sido empenhadas e liquidadas pelo menos dois terços das professor, houver deixado a atividade do Exército, passando "imediatamente para a reserva em posto superior ao que tinha, não excedendo
dotações. — General Eurico G. Dutra.
o de coronel".
Apostila:
IV — Para maior evidência, cumpre acentuar o que dispõem oa
Na carta patente do oficial abaixo mencionado, foi lavrada a se- parágrafos 2° e do artigo 3°. Declaram os mesmos que, no caso de
"professores militares", esses -"oficiais terão":
guinte apostila:
Por decreto de 9 do corrente, foi declarado sem efeito a reforma
a) "gradual acosse na reserva até o posto de coronel inido major de Infantaria, José de Almeida Figueiredo, de quem trata
clusive, conforme os seús "15, 20 e 30 anos de serviço púesta carta patente, sem direito a quaisquer vantagens relativas ao
blico"..
tempo em que esteve afastado do serviço ativo.
b) "vencimentos" (dos professores catedráticos e adjuntos)
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1938. — General Eurico Gasque "serão os de igual patente do Exército ativo", e ainda a fapar Dutra.
culdade de "montepio".
Despachos:
Portanto, entre as vantagens concedidas aos "oficiais, quando proDia 15 de dezembro de 1938
fessores militares", não mais no serviço ativo do Exército, mas "em
serviço público" de catedráticos e adjuntos, não se compreende a me, Fui exonerado o tenente coronel Fernandes Lopes da Costa, 'das dalha, que, sendo "exclusivamente, para premio de "serviço ativo" no
funções de chefe da 2' Circunsctição de Recrutamento, sendo designa- Exercite e na Armada, neo haveria de tocar aos que, pelo feto de
do, para substitue°, o coronel Alvaro Agrícola Soares Dutra.
"aceitação da sua nomeação" (dc professores) passam "imediatamenFoi mandado publicar o seguinte parecer do Supremo Tribunal te para a reserva".
Militar referente aos direitos que possam assistir aos professores
V — Mas, além do artigo 3*, outro dispositivo da Lei n. 103 relicitares à medalha ereada pelo decreto n. 4.238, de 15 de novembro fere-se aos "professores militares". É o parágrafo único do art. 15,
de 1901:
a figurar no capitulo das Disposições Transitórias:
"Sr. ministro da Guerra:
"Parágrafo único — Esses professores, quando militares'
— Dirigiu-se a este Tribunal o Sr. ministro da Guerra acerca
os de que fala o artigo 15), isto é "os atuais professores e au°dos direitos que possam assistir aos professores militares à medalha
xiliares de ensino anteriores à Constituição de 1934, terão suas
ercada pelo derreto ri. 4.238, de 15 de novembro de 1901".
situações em tudo reguladas pelo disposto nos parágrafos 2° e
3° deste decreto-lei".
E, na sua consulta, ainda se manifesta S. Ex.: "É certo que os
'oficiais da reserva não têm direito à mencionada medalha; mas a
Assim, por determinação da Lei n. 103, de 1937, os antigos "ca'situação dos decentes e regida, presentemente, pela Lei n. 103, de tedráticos
e auxiliares de ensino", anteriores à dita lei, têm "as suas
23 de dezembro de 1937, que lhes concede vantagens, inclusive a de cieuações
em
tudo reguladas pelos parágrafos 2° e 30 do artigo 3°, que
Promoção até o posto de coronel".
é exatamente o mesmo que fixa as condições a que estão sujeitos os
II — "As vantaeens, inclusive a de promoção até o posto de co- oficiais nomeados "professores militares", após à indicada lei.
ronel", a que alude o Sr. ministro da Guerra, estão consagradas no
VI — Pelas razões expostas, é o Supremo Tribunal Militar de paert i go 3°, da Lei n. 103.
recer ceie elos "prefeseores militares", nos termos da lei n. 103, de
Antes, porem, de apree:or este dispositivo, é de atentar para os 23.
de dezembro de 1937, não assiste direito à medalha creada pelo
=Receites iniciais da mesma lei: O seu artigo' 1° estabelece: "O ma- decreto
41. 4.238, de 15 de novembro de 1901.
eisterio militar é exercido poe professores e instrutores".- O artigo 2•`:
Supremo Tribunal Militar, Ql. de outubro de 1938. — Andrade
-Os professores classificam-se em quatro categorias: a) catedráticos;
1) adjuntos de cateiráticos; c) contratados; d) em comissão". E o Neves, presidente. — João Pacheco de Oliveira, relator. — .fr40 V.
-parágrafo 1°, de, te último artigo: "Os professores catedráticos e ad- Bulcão Vianna. --- Oscar Gitahy de Alencastro. "Alvaro Guilherme
'tintos serão civis e militares, mediante concurso, para disciplinas de Manente. — Mano A. Cerdoso de rastro. — Raymundo Rodrigues Dar,
, - bosa. — Raul Tavares. — Deschanip Cavalcante, — ,aluado Fithr
asuntos gerais, não essencialmente militares".
•
Gucree
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Foram mandadas publicar as se guinte3 IreAruções para a ap11-_
ene() daneradeonizaeãlo- dol ma,terial yeterinárige
•
•
-e
ZYI
iNSTelleÕES SÓ,BRE A P-4DBONIZAÇÃO DO ,I44ATERI.AL IMPRIN"

I. A atual padronização tem por objetivo:
a) nomenclatura fácil e concisa para efeito de concorrenciai
ralministrativa;
b) , acabar com as múltiplas denominações dadas a um mesmo
ealego, ocasionando confusões, perturbado de eserituração e difiedimo controle;
c) dotar o Exército de material veterinário dentro de tipos é
modelos uniformes, bem definidos e classificados;
d) 1e:similar cem o correr do tempo e o ulo quotidiano. findo
es períodos de duração, o atual material, fôra da presente padronieareão.
• .
2. 'Material de venterinaria é todo aquele cuja fabricado Obedece às características técnicas inerentes à medicina veterinária e
COIMIIM COM a medicina humana.
3. Na ordein dos materiais utilizados peio Exército, o de votee
..anária constitue uma alasse (VT), pnralela s Memals: material de
intendência, material bélico, etc.
4- A. classe material de veterinária divide-se em dois grupos:
, material permanente; 2°, material de consumo e transfererearif1.
5. Os grupos subdividem-se em gemeras:
a) géneros pertencentes ao grupo material permanente(
VT.01 - Material de clinica veterinária;
VT.02 - lateneilios de fere-e:eia veterinária;
VT.03 - Material de leboraterio clinico veterinário;
VT.04 - Material de feri-adi ria.
b) generes pertencentes ao ee , upe material de consumo e trensfermação:
VT.05 - Droea s , medicarieeeoE e reeieenhesi
VT.Oe - Apósitos;
VT.07 - Aresseains de ferre:Icei e laboratório veterinário;
vreos - Material primo manufaturado
euni-manufaLurado para oficina de ferrador.
6. Os generos dividem-se em eepacies: Re, abridor de Med,
:-eulha para inje1c agirilia para sutura, hisenri, espátula, bureta,
eniceoscepin,
7. es e a peaies divelem-se em arti g os: abridor de I peca de
Mackei, abridor de beca para administraeão de bolos; agulha para
injeção, de aço inoxidável, idem de níquel, idem de platina; agulha
;.le sutura, curva, idem metade curva. idem reta; bisturi comum 15,
mina grande, idem lernina pequenn. idem feebeinte, com lemina corvexa; eepálnia de aro, espátula de teso, eto,, etc.
8. As pr esentes instruieees serão rieorosnmente obseevadris nos
',feros das fearneeeee veterinárias, afiro de. se obter a padronização
do material.
9. A adue:içam ie nova norneeelat era .-.,erá observada à proporção
rearilureceo da carga nos períodos regulamentares.
c- i cie se fe/er
10. Sele Jeep ençabilizaclo o chefe dc formação veterinária que
hão alterar de p ateei() com a mera nomencletura. a escrituração, dentro
rí do seis me s e a , a po rair da da ta da aprovação.
Para re artigos não constantes das instruções ou não ada., eteveis à, nova nernanclatura em virtude de marcas, nomes de Ia1 bricantee, tamanhos, feitios, ele., terão o prefixo "N. P.", significando
; não padronizado e a D. S. R. -V. classificará, tornando extensivo
: aos domais areeeen para os caros elentices., afim de evitar dup11cales na parle-mine:e°.
Esta eier,decnaeo fa e-se-á com a mesma característica da pa.1. ;ironizarei° renascida apenas. em letra minúscula, e na erdexn altane tira (a i h, c, rI, etc.), para creia artigo. Ex.:.
A - 13 - .Afastadoree de Faralaeue;
5
A --13a - Afastado-ver, de tipo X;
131,
Anneerlores de tipo Y.
O
Depesito
Central de Material Veterinárie dd Exercite
12.
rica autorizada a confecionar um catálogo obedecendo à presente noK.menceatura, acompanhado de fetografirs (clicheel
13. Uma aez organizado o caielego poderá o mesmo ser vendido
aos interee:ados e a renda ficará para o Diepósite afim* de cobrir as
'íefeeneeas do confeceeo, ressalvadebs as exigenciaa fi.o R. A. E.
Requerimentos;
António Mendes Gonçalves, 1. 0 sargento reformado, pedindo rètificrição de sua reforma. - Indeferido, em face da informação da DiAntônio Ferreira da Cunha Sobrinho, 1.0 sargento do 9.0 Regia retorta de Recrutamento.
mento de encalaria Independente, pedindo permanecer nas fileiras d'd
Indeferido.
Exército, até completar o tempo para a reforma.
Alfredo Bamberg, tenente-coronel da Reserva da 1.e ~a; Ande'
da Costa Medeiros; Manuel Ferreira Bueno, segundo tenente da
s erva;Sebasti go de Castro Ferreira Pinto, reservista, pedindo cer•
- Certifique-se o que constar, na formp. da lei.
to de 2.1"
Afránio Ribeiro de Abreu, capitão da 2.a ceasse do Exérci
perti.dRe, zp, forma da id.
it,...- arne9a-ge
inha pedinelpeepreLdr

beeeao

i)rearrn era. ele teee

Benedito Paulo Pinte, reservista; I3ernardino de Oliveira Neto,
3.° sargento reformado; José Fernandes de Oliveira; João Gomes d¥
Nascimento; JeaéeCe.ndido de SOute 'Aguiar; MaríliO'Cle'rcia Negileje4(reservista/31; Mario Reis, soldado seleiro corrieiro do 1. 0 Regimento;
de Cavalaria Divisionária pedindo certidão. - Certifique-se na forma
da lei.
Enéas Barbosa, Manuel Cavalcanti; Djalma Baliria, Manuel dat
Silva Miranda; David Guiães de Barros, responsáveis pelos .alunos'det,
Colégio Militar do Ceará; Afonso de Ligorio Ferreira Barbosa,- Pedro
Paulo Pinte Be Alineida, Armando José Quadros de Melo, Orlando Jos4
Quadros de Melo, Jorge Tendemiro Marfins Moreira e Raimundo Mae
xiMiano Negrão Tôrres, pedindo transferência dos referidos aluno4
para o Colégio Militar do Rio de Janeiro. - Indeferido.
Eloi Werner, reservista, pedindo rest i teição de documentos.
Indeferido.
Enéas Marques dos Sentes Sobrinho, 1. 0 tenente, pedindo reintee
gração do número que tinha anl a riormente no "Almanaque do Mie
nistério da guerra. - Indeferido. em face do parecer da C. P. E."
Evaristo Raimundo da Silva, sub-tenente reformado, pedindo mee.
lhoria de reforma. - Deferido, em face das informaceece.
Fernando de Almeida, capitão, pedindo, documento que comprove,.
a existência de ferimentos recebidos em serviço e vantagens. - Seja
fornecida, por certidão, a cópia da ficha .de evacuação, como documento idôneo no caso. Quanto às vantagens, durante o tempo ene
que esteve licenciado, proceda-se de neônio com a legislação vigente.Frederico Leopoldo da Silva, capitão, pedindo retificação de colocação no Almanaque Milita r . - Indeferido,' em face do parecer de
Consellor Jurídico do Gabinete.
Gracindina Ribeiro Sarmento, pedindo matrícula na Escola Militar, para seu filho Trilei Ribeiro Sarmento, independente do exame
intelectual. _e Indeferido.
Heleálio Batista Miranda, pai dos n1nnn do Colégio Militar de
Ceará, Crisipo Neves de Miranda e Egesipo Neves de Miranda, pedindo transferência dos referidos alunos para e Colégio Militar de
Rio de Janeiro. - Indeferido.
Feche Monteiro Ache, capito, pedindo retificação de sua colocação no Almanaque Militar. - Indeferido, em face do parecer dá
G. P. E.
João .Patilino Martins, 2. 0 tenente reformadd, pedindo contagem:
de tempo de serviço para rnelberia de reforma. _ Indeferido, ene
face das infore a ides da Diretoria de Recrutamento.
Manuel de Carros Lins, major reformado, pedindo prorrogação de
prazo para extinção da Cantina do Regimento Andrade Neves, de ¡me
concessionário. - Indeferido.
Moacir Brasil do Nascimrele, 1.0 tenente, pedindo contagem de
antiguidade. - Indeferido, em face do parecer da C. P. E.
Nemtado (tal de Campo. 1. 0 tenente, pedindo retificarão de Mese
sificação no Almanaque rio Ministério da Guerra. Indeferidn, ene
face do parecer da G. P. E.
Otávio Leivas Leite, pedindo que lhe seja permitido importar che
França para Pelotas (Rio Grande do Sul), 1.1ffla arma de caça calibre
16, de dois canos, por relia Posteux. - Concedo.
Raimundo Alves da Cunha, 1. 0 tenente dentista, pedindo contagene
de antiguidade. - Nada ha que deferir, em face de pareeer da. Cie
P. E.
Séneca de Sousa, sargento ajudante reformado, pedindo melhoria`
de reforma. - Indeferido, em face da inforieneão da Diretoria de
Ttecentrineento..
EXPEDIENTE DO C DEI P E DA DIVISÃO DO EXPEDIENTE DO GABINETE DO
MINISTRO na etreerek

Floriam() Japejá Thompeson Eereeeves, reservista, pedindo lhe seja;
entregue a caderneta militar. - Dirija-se á 1.e O. R. onde receber*,
'o documento que deseja.
Serviço do Pessoal Civil
Relação dos funcionários civis deste Ministério, rija ordem de,
antiguidade foi alterada em consequencia de faltas que deram ao ser-4
viço, organizas de acerdo com o artigo 14, combinado com o artieti
39, do decreto ri. ? 790 de ?Sr de janeiro de laree.
ra de serL'ent,2.

Qiindro I
Cla:e-e "E°
j . Aristides de Oliveira Fernandes.
2. José Tito do Lima.
3. José Francisco de Lima.
4. lionorato lligino dos Santol
e. Turibio Bento Paranhos,
43. Vicente' Ferreira Lopes de Aguiar'.
7. ,Raul Ribeiro de Sousa.
8. Alberto Monteiro da Silva.
O. João de Oliveira Freitas.
10. Armando Rabelo de Vasconcelos
Si. Ernaamel Ferreira Feita].
12e, Alcides Barbosa da Silvo.
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i3. Sevériano-sa ' -aaia "aa: de :°/..i.aelaaa e* • •
Lula França aassenuaaaaa•
s a•
1 5. Iz idro EN ár.g
uca ',"asconaalak
dG. Abel Pira° 1aereeira,
Alfnedo Sericti.
a8. Reginaldo Pereira da Silva. : s
,19. José Constantino de Carvalho
0. Joaquim Alberto."
1. José Simão sios Santos.
2. •Carlos Gonçalves.
,23. José Barroso de Azevedca
1124. José Joaquim Santana
25. Antônio Lima.
1 26. Ari José Alves.
27. Heitor BOid.
28. Vireinio Gomes Soares.
29. Herculano Lourenço da Silva.
30. Nabucodonosor de Carvalho.
Ci. Heliodoro Gonçalves de Sousa.
32. Salvador aluahoz.
C3. Emidio Canadiano das Neves.
34. Alfredo Celestino de Barros.
85. Florêncio. Dom lagos de Santana.
Balbino José Santana.
37.. Manuel Francisco Gomes.
38. João Alfredo Ferreira França.
3U. Cisino Cipriano de Farias
al). José Mendes de Sousa.
41. Fellsbelo Daria.
s a2. .Aneenor das Chagas Guimarães -- 1 faltam
Obs': de 44 a 50, inclusive, vagos.
Classe "D*
4. Manuel fraacisco Mendes.
2. Manuel Ferreira dos Santos.
S. João Batista.
4. Sebastião Alves..
ti. Artificio José Domingo. José Moreira de Sousa.
7. Antonio de Andrade Belo.
8. Elpidio Alves dos Santos.
9. Jovino Alves de Aguiar.
10. Henrique Rodrigues Salafranea.
11. Adegenor Leite Nabuco de Araújo.'
12. Hermes Efigènio Rodrigues Chave!.
13. Boanerges Daboim Potengt
;14. Agenor Ubaldo Nogueira.
Amancio José Batista.
ara Francisco Alves Pereira:
17. Antônio Gomes.
18. José Luiz do Nascimento.
19. Cipriano de Sá Barreto.
Miguel de Medeiros.
21. Boaventura da Silva Baltazar.
22. Benedito Ferreira Leite.
23. Olímpio Luiz de Azevedo - 1 falta.
24. Zulmar Ditai de Macedo Ferreira - 2 _faltas.
25. José Vicente da Cruz - 2 faltas.
?c,. Joaquim Rodrigues Lishôa - 2 faltas.
27. Alfredo Pinto de Almeida Júnior - 3 faltas,
s•i. Joaquim Soares de Lima - 3 faltas.
a9. José Narciso - 4 faltas.
30. Manuel Paulino Bispo - 4 faltas.
Abilio Augusto da Silva - 4 faltas.
. Ataliba Ramos de Oliveira Conceição - 5 faltas.
;a. João Batista da Rosa - 8 faltas.
l. Valdernar Torres Braga - 14 faltas.
5. Mário Veríssimo do Carmo - 15 faltas
;6. Antônio Gomes de Oliveira - 13 faltas.
17. João Jacinto - 20 faltas.
ia. Felicíssimo Teixeira de Azevedo a- 23 faltas.
i9. Otávio Jo c é de Santana - 30 faltas.
0. Antônio Rosa Fialho - 93 faltas.
1. Antônio da Rasa Nascimentb, nomeado por decreto de 22-11-988.
2. José Silvino. nomeado por decreto de 22-11-938.
Obs:'cle 4a a 130, inclusive, vagos.
Rio de Janeiro, em 10 de dezembro de 1938. - M. L. Neto dos
:eus, chefe do S. P. C.
Requerimentos:
Benjamin Paul de Guimarães Jobim, almoxarife, aposentado do
ospital Militar da '2' Região, pedindo certidão. - Certifique-se o
ue constar, na forma da lei.
Dano Vieira de Carvalho, operário de Material Bélico da elas, "E". da Fábrica de Pólvoras e Explosivos de Piquete, pedindo cerne() de tempo de serviço. - Certifique-se, na forma da lei.

.Dezembro de .1.9rA 25705.
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tinattaltiaiENTOS D ESPACMADOS Pett ESTA DIRETORIÁ
_ .
Am'arico de Oliveira Marques, 1 . sargento a g regada. ao 1° R.
A. M. e empregado no S. Ia. B. da 6' R. M a pedindo
efetivação,. - Aguarde o t eaj ustamento dos sargentos.
Bernardo Sílvio Milano, soldado músico de 2' classe do 4°• B.
C., pedindo ser mandado servir adido a um corpo onde o clama seja
favorável à sua saúde (14° B. C.). - Deferido, coraendo as despesas por conta do mteressados
, Francisco Chagas de Araújo, 1° sargento do Q. L, adido à
Companhia, Quadro do 23° 13... C., pedindo licenciamento das fileiras do Exército. - Deferido, devendo saldar antes a aun dívida
com a Previdência.
Frederico Pedro de Figueiredo Filho, 1° sargento do 5° B. C.,
pedindo reinclusão no Q. I. - Indeferido.
Heitor Marenga Filho, ex-praça do extinto 21° B. C., pedindo
seja autorizado quem de direito, lhe fornecer um certificado de reservista.
- Indeferido, por ter sido expulso das fileiras do Exército.

José de Ribamar Silva, 2° sargento do 24 6 B. C., pedindo inalusão no Q. 1. - Deferido, devendo ser classificado
na 8' R. M.,
Onde exi sto vaga.
Oscar
Luiz
da
Silva, l a tenente do C R. C. D., pedindo que
o
os dias p assados no II. C. E.,
sejam para desconto na férias. Deferido.
Paulo Bolivar de Holanda Cavalcanti, P tenente do 19° 13. C.,
pedindo matrícula na scola das Armas no ano próximo vindouro.
larquivese.
Sebastião da Costa Chaves, 3° sargento do 2° R. 1., pedindo inehisão no Q. I. - Deferido, devendo ser classificado na 8' R.
id.; onde existe vaga.
Timóteo Francisco Marinho, sub-tenente do 30 G. A. Cav.,
pedindo transferência a bem da saúde. - Indeferido, em
vista do
parecei médico.

Diretoria de Aeronáutica do Exército
AT0 GO EXMO. SR. GENERAL DIRETOR

Carlos Tresohlavy, Edwaldo alagalliares Gerqueira, Goliver Iséo,
Leonor Vieira Redrigues, Sesostris Guimarães, Marcelo Angelo B6gio, civis, pedindo -matricula no Curso de Sarg
Arquive-se por ter entrado tardiamente e j á ter ento-Aviador.
sido remetida a
relação de exame.
Tolitoi Teixeira Reis, civil, pedindo restituição de documentos. - Deferido. Sejam restituidos mediante recibo.
Construtora Brandão Sociedade Anónima, firma comercial, pedindo levantamento de cauções, de 1:000$ e 2:000a, ambas feitas
Isa Caixa Econômica do Rio. de Janeiro, em garantia da construção de um castelo dagua e das obras de ampliação do hangar de
madeira, no aa114° Il. Av. - Deferido. Oficie-se à Caixa Econômica solicitando a liberação das cauçõas.
Companhia América Fabril, S. A., pedindo inscrição corno fornecedora desta oiretoria. - Seja inscrita. (Atos do cila 21 de novembro de 1938).
Adauto .-Carlos Viiela, 30 sargento do fileiras do Pq. C. Ao'.,
pedindo eeengajamente. - Indeferido.
José de Sousa Bandeira, 1° sargento mec. av. do NI6" EL Av.,
pedindo para gozar dois periodos de férias fora aie sua guarnição.
.._ Concedo um periodo, a critério do Cmt. do Núcleo, quanto à
oportunidade.
Sebastião Chaves da Silva, 1° cabo artífice de Aviação do Pq.
C. Ai., pedindo promecão ao posto de 3° sargento. - Não é caso
para requerimento.
aloacie José- da Silva, .1° cabo do N14° R. Av.. pedincla promoção ao poste dê 30 sargento. - Não é caso cie requerimento.
Alvaro de Araajo Salazar, 2° cabo do Pq. C. Ao., pedindo
promoção ao posto çe 1° cabo. - Não é caso de requerimento.
Braz Antônio Sor ta 1° sargento do 1° R. Av., pedindo 15 dias
de dispensa do serv,ce, atéias das férias regulamentares e permissão para goza-los em Belo Horizonte. - Indeferido.,
Vidal° de S01.1f.z n Serejo, reservista de primeira „categoria da
E. 4e. M.,, pedindo por certidão os seus assentamentos militares.
- Certifique-se na forma da lei. Á E. Ae. M. para cumprir;
Jurandir Brito Figueiredo, ex-3° sargento da E. Ao. M., pedindo seja mandado passar por certidão a data em que foi promovido ao posto de sargento e a data em que foi rebaixado d.e
posto.. - O peticionário deve declarar para que fins se destina a
certidão eequerida.
Frederico Zappe, civil, pedindo admissão na E. Ae. M. como
aprendiz -de meeanica. ,- Indeferido, por falta de amparo legal.
Joaquim Correia dos Reis. reservista, acidentado em serviço na
extinta 1' Comia-labia.' P. T., pedindo as vantagens da Lei de Acidentes de Trabalho, - Seja submetido à inspeção de saúde. (Atos
do dia 22 de novena re de 1938).
Modifico o meu despacho anterior de 131IX1938. 3ftneelando a
inscrição de João (autos Narega da Veiga, no exame de seleção ao
Curso de Sargento-Aviador, cai virtude das sentenças do juiz de

OVO:A:J.

idIO'l44i 1";

P.1. AL
o dia 23
L, ireito ci. Co:átiba. - Comun1que-,-,2
(.:w novembro de -193N.
Olmiro Dockorn, suh-Lenente do 2' R. Av., pedindo para continuar no gozo de licença-prêmio. - Indeferido, em fa.a da circolar ministerial 1.900 G. de 8 do corrente. - Concedo a licença eu'
(Ato
•;,irrogação, de mais très meses, para tratamento de
1..) dia 23 de no y cnibro de 1938).
Norival Anastácio Alves, 2" sare,ento rnareineiro tio Pri. C. Ao.,
hangares cio 10 R. As., para UM avião
abrigo num íl
jua propriedade. - Ldeferido, em face da informaç51 do if R.
• v. (Ato do dia 23 do novembro de 138).
-No oficio em que o comandante do 5° R. A. solicita permissão
.ira recolher êo Dep. C. Ao. o loaterial comoante das fiebaS de
rt..-cupero geral pelo Pq.
.w,--entário anexas, afim de ser ii
Ao., dei o seguiute despacho: Autoriso. (Ato do dia 23 de noclivo de 1938).
Construtora Sec. Ltda., peil:iaio inscrição nesta diretoria,
ino firma construtora. - Roqueira de acordo com o edital de
•oncorrência n. 111938.
Mário Vieira do N .,..einiento, i sargeuto do N .1 5" R. Av., oeulo pagamento de gratificação por exerclem tjoelo. - 1 -- Deirio ser encaminhado ror haver decorrido uni Lapso de tempo sudo docrrto .ie qii o-rvxna o
rior a cinco (5) ano° entre a
ndo , porr,ito pleitead-i (181HW3) e a da p etição (4 X1 19 38 ),nalealínea
"j"
do. o referid.) direito caldo Wi p reser ição provista
anigo 353, do R. G. C. P,. 11 - O reque-enle po ci, que- r , do, formular petição ;'). qual dev,-(,'L Joexar i..:.ev;-‘s de i re interm P ell a Pr e scr i çã o. (Atos dc dia 28 de novembro de 1928),

ãiretoria de ir tillfidS do Exa:teito
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Companhia Telefõoin Brasileira. pedindo !Grai-tient() de 1598900
c--elareci- Compareç • L a intere, via pata
eros. (Prih.eolo ns. 14..861-58 e 0. /20-38'. .
Jánien., pedindo 1.,o2;.mrrito de diárias.
Henrique Mário
aça revalidar (2s :-, P les dos renueiimontos, . , Protocolo número
.820-38).
Epitácio Limeira de Alencar, oediii.10 pagamento do n eneirnenRevante o selo do requerimen , o. (Protocolo n. 15.64G-33).
:
diárias: -- In:foão D7:migues (l(ii d o pedindr )ag.ti-nento
(Pretoten !,-) em visla anterior de.• ; ,ão diiSr.
..,10 ri. 8.719-38).
na:rant-oito de ver..„:imeriManuel Francisco do, ,, Sant n i , ,
1)7.40.00010 o . lei 7-38).
ITV.(!' MI 1 e rec'i" .,)
-,. - Restit-ia
°diodo -,:ie,..dooecito (I,. contas.
Com p anhia Telefoei ...:
eont.ae
io
- - - Requeira paganient o no re ,:e
,
I• rri •,:w•of r irlas. iProtorolo ii, 15 .11(
Francisco das Clia.guo-.pgacrienio de ad.eicaral
1
l..-,rdeiros se habilitem. .;.1.'rotoeine
f[Arquive-se,
n. 7.781-35).
IIiinr icipie 'Pereira Cliav ..s, p, ...,., . -, Prl':::iWr'r". i de adicional do
I ,. - Pr . iv:.- haver col, ...,,n.op.' .! pr,....,:erie-,e ir inquon:, 1 . (Pruriu o. 1 i .810, de li):3" .
' , F , c , o, peil l ndo pagamento
i..;ompantia Parili ,(ta le E-f- , 'a- jr
,- • ..,,ntas, - 11,m1e1r(k ; i , " ,,,xvr n:-;,.•-'..-,,,, r:,,.1 , 14. (Protocolo n. 1.905-38).
illelia de Queirc,i: cluei . ra, p ri:.,,;0 c-cliegio - Compareça para
i
er a cerl dão p,3d:da. (Protoc o lo n. 14.8)1-381.
A cif ôniti -..,;-,-lzéliirl eii?. Almeida, • .. 1 1 n.lo pagainente, el., lr r(,:0 do
:- imponha. - Arquive-se por con-Áituir duplicata de processo.
i. 1 :• otocolo n, 8.323-3S).
(tenezie, da Costa Lim n Colen- pedindo pagamento de pensão.
I- Revalide o seio que crineilen a errio n da. nos t(., ro-tos da le'. (Prol•-,coio ri,. 17.711-38).
t
Jos,(,; de. Sousa e outro .:, perfila-1c pagamento de elaPa:.'. - Reo.eiram separadamente o que julgam lhes ser devido. (Protocolo
.N . . 16.231-33).
Maria Garcia de Sousa, pedindo rPstituição do documentos. - 7. l'rf 13 o esclarecimento pedido pela S.I. (Protocolo n. 13.237-38).
Raimundo MagalhSes de Sonsa, pedindo pagamento de 20 %. 't n tiove haver interrompido a pres o -leão quinquenal. (Protocolo lat5,': o cro 8.388-38). *
Osvaldo Francisco da Shva, peJindo pagamento de vencimentos.
.1
,.._ Requeira pagamento da importância bruta de 4338400. (Proto.
-o)o n. 3.807-37).
D. Helena Carvalho' da Cunha, pedindo pagamento de vencimen-,
,
ns. - Revalide o selo do requerimento. (Protocolo n. 5.722-34).
Serafim Ferreira :sk Comp., pedindo pagamento de 9:7798200. ,"
itisfaça a exigência da informação n. 3.080-A, da S.L. (Protocolo
-! L 16.007-36),
Bário Olegário Dias, pedindo pagamento de gratificação. .
rove haver interrompido a prescrição quinquenal. (Protocolo nift.
1 nero 13.230-381.
. s, Rutin-do Ferrara Mendes, Alberto Barbedo r Fre-,
Arlindo Seixia
Iderieo de Mesquita, Maria do Carmo de Menezes Bentos, Amélia Pe-

Drz n Imbrn 'IP 1938
cd:' Cerro Sorocabana, pedindo pagamento de 259500,
tl$5'.10 e 17 : 300. - Requera, por exercícios findos. , (Prots.. .C75,
de 1938, 10.4113,38 e 15.544/38.)
Sebastião Ribeiro Júnior, Joh Pinto, José Guedes Ferretra, Josá:
.da Silva Moia, Lourenço da Silva Bispo, Oscar Rodrigues Metias, Ao-.
tônio Alves_Teixeira o Antenor Augusto cie Araujo, todos pedindo na-.
gama ,I;) de gratificação. - Provem havcr uterrompdo a prescrição:
(Prots. 17.180/38, 17.195/38, 17.192/38, 17.189/1r,,
qu i nquenal.
17.188/38, 17.183/38, 17.204/38 o 17.206/38.)
Alfredo Ribeiro Bittencourt, pedindo pagamento de vencimentos.
- Reoueira, querendo, o pagaento de 64400, pela Caixa-Geral de •
Economias da tluerra. (Prot.. 2.228/36.)
Benedito Vicente de Almeida, Oraciana Maria da Silva, José Antônio lemos de Melo, Inácio António Rosa, Avelino André dos Santos
e Maria Isabel, todos pedindo certidão. - Arquive-se, VIMA 11 Cuia
con,q.ar com relação aos nteressMos. (Prots. 9.808/37, 9.806/37e
9.803/37, 9.801/37, 9.811/37 e 3.197/38.)
Deocleniano NeOomuceno, Dario Domingos de Santana e Mandet
Lúci() de Almeida Monteiro, .pedindo- redução de consignações. - Arquivein-se, de acordo com o aviso n. 788. de 27 de outubro de 1938,
(Pi-o!si. 15.854/38, 15.855/58 e 15.874/38.)
Miguel Sandes de Oliveira e Siha, Bailo Fortes de Carvalho e
Palioica Braga Buem), pedindo pagamento de .:encimentos. foridos, tendo em vista anterior decisão do Sr. ministro. (Protocolos 5.500/36. 2.20/35 e 15.872/38.)
•
Companhia Ferro Carril do Jiirdim BoVenico, pedindo pagamentd
do 441$:\ 000. - Compareça à. Secretaria, afim de satisfazer exigênPiaS
regulamentar i,. (Prot. 4.807/37.)
Nelson '1':ixeira, pedindo pagamento de adicional de 20 Tc.
G n ir I llri. imrriIO anterior foi indeferido polo Sr. ministro, por dos-,
pacho de 7 de junho do 1037. (Prot.. 17.019/38.)
Sandard (-)il Company of Brazil, pedindo pagamento de 4:1)95al
- compareça a esta Diretoria para prestar esclareeimentos. (Pr0.4
I oeolo 4.584/37.)
Joaminc Silveira elos Santos, pedindo pagamento de venemen!oa.
- Reqneira s.linradnmento a parte da divida, que lhe deverá sal
pago pela C. G. E. G.. (Prot. 7.313/37.)
Companhia Telefónica Brasileira. pedindo pagamento de réi0
983$000. - Satisfaça a interessada a exigência do parecer do Ser-,
M. (Prol. 4.539/38.)
viro do Fundo ,. Regional Íla 1"
..le,sé Dentre de Alenc,ar, pedindo pagamento de vencimentos,
Sele devidamente o documento dr fls. 3. (prot . 13.442/38.)
Cláudio Falcon Pine-ores, pedindo pagamento de ajuda de cu40..
- Faça revalldar os SCI OS (10 requerimento. (Prol. 16.358/38.)
Adelina :11 OraellCgrO, pedindo pagamento de montepio. - Prest4
melhores esclarecimentos :,,obre o titulo de que pede certdão. (Protocolo 17 .0iN/38.)
Juão Fr-u . esco Genealvif, iín rio da Glória de Morais Braga e
1:;.';yner e outros pedindo pagadienlo de diferença de
eimcoLos, de ; .• or(lci com a' lei n. 4.555, de 1922, - Tendo em s
a irlecjsã,:, d,, Sr. ministro da Fazenda. constante de s'eu aviso n.
do 30 cli jitil 1 de 1933. os operáries, diai ii-das, etc...., deste Minish'i-i0
que ;, e julgar ci com direito ii. gralificicção de que trata o art.
1°, da lei ci. 4.555, de 1022, deverão requerer separadamente a
i-d
vida respectiva para processamento por exr eteios Endos, observas
dis p osieõe: ' legai,. em virar. (Prot.. 17.381/38.)
:nha, Valdomiro Reis e Raul Marcos, pe-•
Samuel Xavier da
diodo pagatne , ito de gratificações, - Provem haver interrompido
e 18.923,
a precri k o.-, quinquenal. ,1Prots. 18.920/38, 18.918/38
de
8. ino Ii Conceição, pedindo certidão. - Indeferido. Nada
191Zm
coro-la em relnerio ao pedido. (prot. 9.871/37.)
Francisco Matias Cesar, p.'dindo cerlicUm. - Indeferido. Nada
consta nesta Diretoria a resoelto do voli;ntário da pátria Francisco
Mal-ias Cestkr. (Prot. 9.870/37.)
Newton Almeida de Azatinhnj,i, pedindo pagamento de diárias o
vencimentos. - Requeira ,.eparadamonte, (merendo, as diárias de
risco de vôo a (pie tinha direito o falecido oficial. (Prot.. 12.550,
de 19:'8.'
u co, D.-, diiido pagamento de vencimente.s
Arijlicci 1 iuifl(Vi
;.p.in:iida.ni elo que requer. (Prot. 17.402,
do seu esposo. de 1938.)
Société Annnyme da ("az de Rio de Janeiro, pedindo pagamento'
de 9$700. - Bo.mpareça it Secretaria. (Prot. 7.054/38.)
Cristiano do tamari, Leite, pedindo restituição de juros de coneignaefio. - Indeferido, tendo em vista anterior decisão do Sr. ministro. (Prot. 16.345/38.)
José Teixeira Ferreira, pedindo pagamento de diárias. - Requeira o pagamento por exercícios findos. (Prot. 12.084/33.)
Rede Mineira de Viação, pedindo pagamento de 198700 e 23$300.
- Requeira por exercícios findos. (Profs. 4.989/38 e 60.032/38.)
Associação Militar do Brasil, pedindo pagamento de consignação
do 2 0 tenente, Álvaro Knor Souto. - Prove haver interrompido a
prescrição quinquenal. (Prot. 7.598/37.)
Companhia Telefónica Brasileiro, pedindo pagamento de 200300.
.- Compareça a Interessada a esta Diretoria, para esclarecer d.

assunto. (Prot . 17.463/38 . )
Soolété Anonyme du Gaz de Rio de Janeiro, pedindo pagamento
..reira Ferrara, Maria Borges, Joaquina Louzada Tupi Caldas e Al- de 8:170600. - Compareça à Secretaria, afim de malsinar. o que
!..ira Mendes, todos pedindo restitução de consignação. - Indefe- pede à 2' Secção. (Prot. 12.4157/38.)
Benedito Melqufades de Jetts, pedindo pagamento de 'vantagens
- 1.dt:ia, tendo em vsta anterior decisão do Sr. ministro. (Prot. 5.301,
campanha.
- Arquive-ao, por se tratar e duplicata da urccalso.,
rn,'dê
8
.
il
8,171/38,
$011170/3
.499/28.
/
38,
5
38
,
5.302
5.30
3
/
; le 1838,
N'
.-j_Prot.
15,855/35.
l e ti3li,..A.127/:$.: 111.330/38.)
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Mpoli . ão Lebre, wdindo pagamento do adicional de 20 %.
- Arquiv e -se, até que sens lierdeirs se habilitem. (Prot. 7.486,
de 1)3(L)
11(k:a Sena, pedindo pagamento dc vencimentos de seu filho.
Satisfaç . a a exigèncias da informação n. 0.171/38 da 8. 1. (Proe
tocaio 18.341/38.)
Simeão la rq ues Neto, Soter Rocha de Abreu, Sócratee Gonçalves
da Silva, José Graça Leite, Gustavo Cardoso Pores, Alfredo Ribeiro
Bittencourt e JA0 Ectitrmino Rangel, todos pedindo pagamento de
vencimentos. - Requeiram separadamente a -parto da divida, que
lhe deverá ser paga pela C. G. E. G. (Prots. 1.118/38, 3.113/36,
13,054/30, 2.227/36, 2.210/36, 3.017/30 e 4.10313(L)
Confere, com os originais dos deêpachos exarados nos respectivos
processo., por esta Diretoria. - Alfredo Angelo de Azevedo, oficial
administrativo, capitão graduado.
•
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representante do governo desse Estado, para fazer parte da comissii
técnica que deverá emitir parecer sobre as propostas de -construçá
de uma ponte ligando esta Capital ã Niterói. (27.025/38),.
N. 4.414- Ao Tribunal de Contas - Prestando esclarecimento
sobre a retificação publicada no "Diário Oficial de 10 do corrent
mas, à fls., 24.939, referente ao aviso deste Ministério n. 3.227, d
21 de setembro Último. (25.222/J8).
N. '4.415 - Ao mesmo - Encaminhando cópia do contrato a&
tivo ao que foi celebrado entro a I.F.E. e a "Imobiliária Comei
oial S.A." em 28 de julho deste ano, para arrendamento de depen
dências do edifício "Comercial-Rio", sito à avenida Graça Aranh
ns. 62, 62-A e 62-B. (28.751/38).
N. 4.416 - Ao Ministério da Justiça - Encaminhando regue
olmedo em que Albino Costa, artífice de 3. a classe da E.F. de Goia
pede a expedição de título declaratório de cidadania brasileira.
(27.141/38).
N. 4.417 - Ao mesmo - Idem, de Francisco Alves dos Santo
A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em maquinista da classe "F", do Quadro XIII deste Ministério (E.F. d
Goiaz). (27.139/38). .
vigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercício
N. 4.418 - Ao mesmo - Idem, de Augusto Mala, maquinist.
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao pes da classe "E", da E.F. de Goiai. (27.138/38).
N. 4.419 - Ao mesmo - Idem, de Miguel Anastácio ,guarda.
rodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de fios de 4.4 classe, mensalista, da E.F. de Goiaz. (26.385/38).
- N. 4.420 - Ao mesmo - Idem, de Serafim Pereira Soares, CEMaio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas res
oriturário da classe "E", do Quadro XIII deste Ministério (E.F. d.
partições arrecadadoras federais - Delegacias Fiscais, Alfândegas; Golas. (27.145/38).
Mesas de Rendas e Coletorias.
N. 4.421 - Ao mesmo - Idem, de Antônio Rodrigues Dinis
eapataz de 4.a classe, mensalista da E.F. do Goiaz. (26.386/38).
N. 4.422 - Ao mesmo - Idem, de Manuel Rodrigues Parada.
Aos funcionários públicos federais, estadeais e municipais é fae
maquinista classe "F", do Quadro XIII, deste Ministério (B.F. elf
editado pagar o. custo da 'assinatura, computado ja o desconto de Goiaz). (26.373/38).
20 c/0, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 28$000.
' N. 4.423 - Ao mesmo - Idem, de João Figueiredo, artífice d•
1.a classe, da tabela de extranumerário-mensalista da E.F. dGoia.z. (26.376/38).
N. 4.424 - Ao mesmo - Idem, de Guilherme Leopoldo 'res.
engenheiro da classe "H", do Quadro XIII deste Ministério (E,F.
Ministério da Viação e Obras Públicas
Goiaz). (26.378/38).
N. 4.425 - Ao mesmo - Idem, de Vicente Torregrossa Solar
Diretoria de Contabilidade
artífice de 4•n classe, neensalista da E.F. do Geias. (26.382/38).
N. 4.426 - Ao mesmo - Idem, de José de Semaneck, escrituATOS DO SR. MINISTRO
rário da classe "C", do Quadro XIII. (E.F. de Golas). (20..377
de 1938).
Expediente do dia 15 de dezembro de 193$
N. 4.427 - Ao mesmo - Idem, de Antônio Augusto, ar-tirite
Avisos:
de 4.9, classe, mensalista da E.F. de Goiaz. (26.383/38).
N .4.398 - Ao Conselho Nacional de Aerounática - EncamiN. 4.428 - Ao ministério da Fazenda - Solicitando pagamenttc
nhado procesao n. 27.724/38, em que o Departamento de Aeronáu- da importância de 81:4648100, a Alfredo Aires Fernandes, provetica Civil trata da garantia de responsabilidade para com terceiros. niente de serviços prestados em proveito da D.S.B.F. (28.341
,(27.724/38).
de 1938).
N. 4.401 - À interventoria federal no Estado do Maranhão N. 4.429 - Ao mesmo - Solicitando pagamento da importânPrestando esclarecimentos sobre o ofício n. 369, de 28 de outubro cia de 75:0008000, ao escriturário da classe "G", Quadro XX, ele
;último, dirigido à D.R.C.T. desse Estado. (27.775/38).
exercício nesta Secretaria de Estado, Vigberto de Menezes, para
N. 4.402 - Ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores - atender, no mês de dezembro corrente, às despesas com a instalaçãx
Encaminhando requerimento em que Virgílio Mota, agente de es- e funcionamento dó Serviço do Pessoal. (27.947/38).
trada de ferro da classe "D", do Quadro XIII deste Ministério, pede
N. .4.430- Ao mesmo - Solicitando pagamento da importâna expedição de titulo cleclaratório de cidadania brasileira. (27.143 cia de 12:6268000, a Alfredo Aires Fernandes, proveniente de serde 1938) .
viços prestados _em proveito da D.S.B.F. (28.340/38).
N. 4.403 - Ao mesmo - Encarainhando requerimento em que
4.431 - Ao Ministério da Fazenda. - Solicitando pagaménJoão dos Santos Moutinho, trabalhador de 1. a classe da E.F. de to daN.
importância de 40:4098500, a Mário R. Pereira, proveniente de
Goiaz, pede a expedição de titulo deelaratório do cidadania brasi- serviços
prestados em proveito da D. S. B. F. (28.486-38).
leira. (27.690/38).
N. 4.432 - Ao mesmo - Solicitando pagamento da importánN. 4.404 - Ao mesmo - Encaminhando requerimento em eia de
39:900$, a Sodété Anouirne du Gás de Rio do Janeiro, proveque Anquises Pereira, trabalhador de 1. a classe, do Quadro XIII, deste
Ministério (E.F. Goiaz), pede a expedição de titulo declaratório de niente de modificações nas instalações existentes na rede de iluminação elétrica do Parque do Palácio Guanabara. (28.396-38).
cidadania brasileira. (27.142/38).
N. 4.433 - Ao mesmo - Solicitando pagamento da importemN: 4.405 - Ao mesmo - Encaminhando requerimento em que
Delfin Vim; artífice de '3. a classe, da tabela de extranumerário mexi- eia de 1.986:541$600. a Soeieté Anonime du Gás de Rio de Janeiro.
Balista da E.F. de Goiaz, pede a expedição de título declaratório de relativa ao serviço de iluminação elétrica na área aprovada, durante
o mês de novembro Último. (28.394-38).
cidadania brasileira. (26.374/38).
-N. 4.434 - Ao mesmo - Solicitando pagamento da importar'.
N. 4.407 - Ao mesmo - Encaminhando requerimento em que
João Batista de Jesus, mestre de linha da classe "E", do Quadro XIII eia de 36:5288300, a Societé Anonime du Gás de Rio de Janeiro, redeste Ministério (E.F. de Goiaz), pede a expedicao de titulo da-. lativa ao serviço de iluminação elétrica nas novas áreas, d-aranto e
mêd de novembro Último. (28.392-38).
plaralório de cidadanie trasileira. (26.380/38).
N. 4.435 - Ao mesmo - Solicitando pagamento da impoetânela
N. 4.408 - Ao mesmo - Encaminhando requerimento em que
Francisco Gomes, agente da classe "E", do Quadro XIII deste Mi- de 44:4328600, a Leão, Ribeiro & C., Lda., proveniente de serviços
nistério (E.F. de Goiaz), pede a expedição de título declaratbrio prestados em proveito da Diretoria de Saneamento da Baixada Flnde cidadania brasileira. (26.381/38).1
reinemo.
N. 4.410 - Ao mesmo - Encaminhando requerimento em que (28.485-38).
o artífice de 3•a classe da E.F. de Goiaz, José de Jesus, pede a exN. 4.436 - Ao mesmo - Solicitando pagamento da importam:sia
pedição de título declaratório de cidadania brasileira. (26.375 de 16:721$600, à Mário R. Pereira, proveniente de ser'v'iços prestade 1938).
dos sm proveito da D. S. B. F., (28.484-3e).
N. 4.411 - Ao Ministério da Fazenda - Solicitando pagamento
N. 4.437 Ao mesmo - Solicitando pagamento da importância
da importância de 1.056:8008000, à Companhia Brasileira Garbo- de 5:200$, à Crisanto Henrique de Sousa, proveniente de serviços pres1' nifera de Araranguá, arrendatária da E.F. D. Teresa Cristina, em tados em proveito da D. . B. F. (28.419-3).
quanto importa a folha do medição, efetuada em dezembro corrente.
N. 4.438-38 - Ao mesmo - Solicitando providências afim de
(28.748/38) •
que na distribuição feita na Tesoifraria da Diretoria Regional dos
N. 4.412 - À Prefeitura do Distrito Federal - Comunicando Corretos e Telegrafes de Botecattl, seja anulada a importância de réis
'que designou o engenheiro Sydney Gomes sies Santos, como repre- 8:5608000, e redistribuida às Tesourarias das D. R. seguintes: do
,sentante dessa Prefeitura, para fazer parte da comissão técnica que D. Federal, Pernambuco, Santa Maria e Mato Grosso. (28.10S-38).
deverá emitir parecer sobre as propostas de construção de uma
N. 4.439 - Ao mesmo - Solicitando providências afim de que
ponte ligando esta Capital à Niterói. (27.025/38).
seja distribuida a importância de 108:050$ às seguintes Tesoarariati
N. 1.i13 - À interventoria federal no Estado do RIO do Janeiro dos C. Telégrafos de Uberaba, do I), Federal (Diretoria Geral) e go
, Comunicando que designou o Sr. José de Sousa Mirandacomo s, PSUIO.
_
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N. 4.440 — Ao mesmo — Selicitando pagamento dá importân'a Jos 6:0009000, à Tesourariã da Diretoria Regional dqs Correios e
• elégrafos de Botacatil, para as 'despesas indicadas na aludida ru-•
len. (28.183-38).
N. 4.441 — Ao mesmo — Solicitando pagamento da importan. 8:9488300, ao Lloyd Brasileiro, proveniente de transportes ciciados em proveito do D. N. II . N. no mês de novembro do corrente
to. (28.304-38).
N. 4.442 —Ao mesmo — Solicitando pagamento da importâna de 41:770$, a Alfredo Aires Fernandes, proveniente de serviços
.estados em proveito da D. 8. B. F. (28.337-348).
N. 4.443 — Ao mesmo — Solicitando pagamento da importância
9:2508, a Edward Ferreira da Silva, proveniente de serviços presdos em proveito da D. S. B. F. (22.339-38).
N. 4.444 — Ao mesmo — Solicitando pagamento da importâna te 7:780$, para o devido pagamento, da folha de diárias do pesai titulado da D. S. B. F. relativas ao mês de novembro último.
ATOR DO RR. DIRETOR

Expediente do dia 15 de dezembro de 1938
tif
E.174 — Ao Departamento dos Correios e ireiegrafos — Couniei:rido frequencie de Wiggberto de Menezes. (27.577-38).
N. 6.175 — Ao mesmo — Idem, Respicio de Paula. (27.577-38).
0.170 — Ao mesmo — Idem. José Carramanhos. (27.577-38).
N. 0.177 — Ao mesmo —Jdei, Nilo Dantas Palitares. (Na27.577-38).
N. 0.178 — Ao Departamento de Aeronáutica Civil — Idem, Al`1'tl, '?.•:it.aiva Ribeiro. (27.577-38).
N. 6.179 — Ao mesmo — Idem, Apartei° Augusto Camara.
N. 6.180 — Á E. F. Maricá — Idem, Rubens Alves Amaral.
e7.57-38 .
N 6.181 — Inspetoria F. das Estradas — Ideia, .loé uni Et_
J57-8).
..o.
N. 6.182 .— Ao Departamento Naelonal de Est radus de Rodagem
- t . tem. Maria Carmina de Garvallio. (27.557-38).
N. 0.183 — Ao Departamento N. de Por l os e Navegaisào — 0eaulichndo que o T.. de Contas ordenou o registro do termo de ajuste
deveiedo . ein 25 de agosto último, entre esse_ Departamento e a Com:Irltifl :\ acionai de Construções Civis,
Hidráulicas, para a execoção
,
oras de prolongamentos do cáis do porto de Natal, no E. do Ru)
-raleie do Norte. (2R.458-38).
N. 6.189 — Ao mesmo — Comunicando frequncia de Marina de
Irei! ZIS Siqueira. (1.962-38).
N. 6.190 — Ao Lloyd Brasileiro — Declarando que o processo
eÍa Secretaria de E:rtado, n. 20.910-37, ao qual está anexado o de
• 10.679-37, da Diretoria do Domínio da União, refernete aos bens
constituem o acervo da extinta S. A. Companhia de Navegação
10 ii Brasileiro, foi recebido nessa Empresa, em 9 de dezembro de
1K:7. pelo porteiro Penedo, e, solicitando a restituição do mesmo a
• Seriimaria. (22.778-M).
N. 6.121 — Á Comissão Contrai de Compras — Comunicando que
Gabinete do Sr. ministro. necessidade urgente e imediata no
. , .irnermienlo de dois livros modelo n. 687-A. da Imprensa Nacionel,
••,de Secretaria os requisitou diretamente aquela repartição. Solico
indo neta s coudições. -providiimias de ser feito o empenho de des. esa fav(r. fla referida Imprensa, (25.850-38).
N. 0.192 — Á Fiscalização do Porto de Niterói — ComunicanJo
requência de Jcslt, Lourenço Braga. (27.255-38).
N. 6. 12 — Á Prefeitura Municipal de Garibaldi — Enviando
ema cópia cai que o D. C, T. prestas os esclarecimentos relativos e
..oti q rueIo de um prédio, destinado à agência postal telegráfica. de
rue Irais o oficio sem número, dt? 22 de agosto do corrente ano, desa Prefeitura. (26..901-38).
N. 6.194 — Ao Tribunal de Contas — Devolvendo as faturas da
'Seriété Anonime du Gás de Rio de Janeiro", relativas ao pagacento de 534$200, por fornecimento de l uz elétrica ao D. N. P. N.,
,o mês de agosto do corrente ano, (27.725-38).
N. 6.195 — Ao Tribunal de Contas — Devolvendo as faturas
Conn . anitia de Carris, Luz e Força do Rio de Janeiro, Limitada.
Altdives ao pagamento de 9688900, por fornecimento de energia
tétrica ao D. N. P. N., no mês de julho do corrente ano. (27.72ó,
!e i938.)
N. 6.196 — A Despesa Pública — Enviando a i a via dos dournentos apresentados à respectiva repartição em 25 de novembro
, róximo findo, pelo engenheiro Luiz Paulo do Amaral Pinto, cora
fim de comprovar a aplicação dada ao adiantamento de réis
.:600$000, recebido no Tesouro Nacional em 29 de agosto do corrente.
?7.226-38.)
N. 6.204 — Ao Tribunal de Contas — Remetendo a 2 a via do
, ropenho de despesa u. 173, de 13 do corrente mês, na importância
t otal de 75:000$000, extraído por esta Secretaria de Estado à conta
Ia letra "h" do art. 1 0 do crédito especial aberto pelo decreto-lei
a. ti66, de 5 de setembro último. (27.947-38.)
N. 6.205 — A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré — Remetendo
eópias dos expedientes feitos por este ministério, em solução ao
atinjo dessa estrada n. 151-G, de 2 do corrente mês, sobre a aeli-
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cação do crédito suplementar de 300:0008000, à subconSignaeão número 13/05, consignação VI, verba 5, do atual orçamento. (27.782,
de 1938.)
N. 6.206 — A Comissão Central de Compras — Enviando cápia
do oficio em que o Tribunal de Contas comunica a este ministério
ter recusado registro ao adiantamento de 5.074:104$189, para o
presidente dessa comissão, Sr. Otto hilling, atender, nos meses de
novembro e dezembro do corrente ano, às despesas com aquisição
de trilhos e accessérios destinados à E. P. C. B. (28.441-38.)
N. 6.212 — A Estrada de Ferro Central do Brasil — Comunicando a publicação no Diário Oficial de 10 do corrente, da portaria n. 59 594. (27.166-38.)
N. 6.213 — Ao Departamento dos Correios e Telégrafos — Enviando as plantas apresentadas pela E. F. C. B., e descrições
técnicas respetivas, para completar o plano da nova rêde de estações radiotelegrãficas e radiotelefónicas da referida estrada, aprovada por portaria n. 591. de 9 deste mês, publicada no Diário Oficial do dia imediato. (27.166-38.)
Expediente de 10 de dezembro de 1932
Oficio:
N. 8.075 — A Contadoria Geral de Transportes — Comunicawlo
a publicação do Diário Oficial, do 6 dov corrente, da portaria n. 575,
de 5, que aprova o ato do Conselho de Tarifas o Transportes introduzindo modificações na pauta em vigor nas empresas filiadas à
Contadoria Geral de Transportes. (27.009-38.)
Serviço do Pes80111
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,)o ptarias do dia 15 de dezembro de 1938:
N. 607 — O Ministro de Estado dos Negócios da Viação e Obras
Públicas, usando da faculdade que lhe confere o art. 39 do decretolei n. 210. de 4 de fevereiro de 1938, e tendo em vista o que consta
do processo n. 27.730-38, do Protocolo da Secretaria de Estado da
Viação e Obras Públicas:
Resolve admitir o engenheiro civil Mário Augusto Castilho do
Espírito Santo, com a diária de 508000 (cincoenta mil réis), para
auxiliar os serviços a cargo da Comissão de Estudos para melhoramentos e duplicação da Linha do Centro da Estrada de Ferro Central do Brasil, correndo a des posa cont o seu salário, pago na base
de dia rie trabalho efetivamente realizado, à conta da subconsignacão 1, inciso 02, leira "d", consignação 1, verba 5, do orçamento em
vigor.
N. 008 — O Ministro de Estado dos Negócios da Viação e Obras
Públicas, usando da faculdade que lhe confere o art. 39 do decretolei n. 240, de 4 de fevereiro de 1938. e t endo em vista o que consta
do processo n. 27.726-38, do Protoco l o da Secretaria de Estado da,
Viação e Obras PI:dilatas:
Resolvo admitir o engenheiro civil Braz de Giacomo, com a
diária de 508000 (e(ncoenta mil r(. is), para auxiliar os serviços a
cargo da Comissão de Estudos para melhoramentos e duplicação da
Linha do entro da E-trai! de Ferro Central do Brasil, correndo a
despesa com o seu salário,. pago fa base de dia de trabalho efetivamente renlizado. à conta ria sub:onsignação 1, inciso 02, letra "d",
consignarão I, verba 5, do orçamento em vigor.
N. 609 — O ministro de Estado dos Negócios da Viação e Obras
Públicas, usando da faculdade que lhe confere o artigo 39 do decretolei n. 240. de 4 de f e ve re iro de 1938. e tendo em vista o que consta
do processo n. 27.736, de 1928, do Protocolo da Secretaria de Estado ris 'Viação e ()leras Públicas:
R esolve admitir o engealieiro civil José da Costa Lage, com a
diária de 50000 (einceenla mil rriis), para auxiliar os serviços a
cargo da "Comissão de Ralos para Melhoramentos e Duplicação da
linha -do Centro fia Estrada de Ferro Central do Brasil", correndo a
despesa com o seu salário. pago na base de dia de trabalho efetivamente realizada, à cou t a da subronsignação 1, inciso 02, letra d. emsiírtação I. verba 5, do orçamento em vigor.
N. 610 — O ministro de Estado dos Negócios da Viação e Obras
Públicas, usando da faculdade que lhe confere o artigo 39 do decretolei n. 210, de 4 de fevereiro de 1938. e tendo em vista o que consta
do processo n. 27.736-38, do Protocolo da Secretaria de Estado da
Viação e Obras Públicas:
Resolve admitir o engenheiro civil Francisco ForteS Alves de
Andrade. com a diária de 80$000 (sessenta mil réis), para dirigir os
serviços de unta dAs turmas de campo a que se refere o artigo 18,
item III, das Instruções aprovadas pela portaria n. 548, de 8 de dezembro de 1937. correndo a despesa com o seu salário, pago na base
de dia de trabalho efetivamente realizado, à conta da subconsignação
1. incise 02, letra d, consignação I, verba 5, do orçamento em vigor.
Portarias do dia 16 de dezembro de 1938:
N. 611 -- O ministro de Estado dos Negócios da Viação e Obras
Públicas, em nome do Presidente da República:
Resolve conceder ao trabalhador dá 2 a classe da Estrada de Ferro
Central do Brasil, quadro II do ncesmo Ministério — Francisco Martins da Silveira Filho um ano de licença, em prorrogação, para
tratamento de saúde, a contar de 17 de setembro do corrente ano,
com o ordenado, de acordo com o artigo 19, g I° do decreto rifo:nem
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'14.663, de 1 do fevereiro de 1921, combinado com o artigo 273 da:
, N. 6.214 — Ao,,mesmo — Remetendo cópia do ,decreto que ap,
lei n. 4.7,93, de. 7 de, janeiro de 1924, ficando o goze dessa licenea, , -sehteu May iniland 'de Sousa Nogueira„ no eareq 'da classe
no próximcrenreiciO fianceiro,- condicionado A-reconduab'Rcfki -eb.,. ' difrireira de '"Ca'rleifon do Quadrei-IV, deste 'Minlgtèrld." 24.696-38;
.
&dista. (PrOe. p, 28.087,38),
N. G • f,2 •!'• !--1 , ikkejneelPet
Artur Buieviedes. de Almelct
--j
••. lilihlstro do Estado do IUgóelos da Viano e Obras no cargo da classe "B . -da carreira de "Se-rvente": tio-•Qe .adro-XX de.çe •
Plicas, ern noite ao Presidente. da República:
-- Ministério.' .4.0 1-38.
Resolvo conceder . ao auxiliar do artífice de 1°, classe, da Estrada
Lima Camara,,et
N. 6.21 4 1 — Ao mesmo — idem, Gené-ee
de FerrC''Central Cie Brasil, quadro 11 do mesmo Ministério — João cargo da classe "11", da carreira de "In ,::petur
linhas telegráfica.
dos Santos . uni ano de lionça„ cm prorrogape, para tratamento do' Quadro III deste Ministério. 25.806-38. .
. 1-Á , •
de saúde,a - contarde 20 de setembro do correntd 'ano,'eoita o -orde••
N. 6.217 - -- Ao D. da- Aeronáutica Ci. i" .- solicitando
nado, de acordo eOlD o artigo 19, â. 1°, do decreto 'ii. 14 • 663, de 1 de '.dèneias cie sentido de ser posto à dispoi u I i errotaria. de.40i . :- .efevereiro de 1921, combinado' com 'o artigo 275 tld lei n.' 4.793, de 7 cuitura, Indústria e C,oinércio do Estado
Pauli), o engeninide janeiro de 1924. (Proc. n. 28.076-38).
Ciro Silveira Recita, com projuizo elos venc„iarn , les do seu cargo, cp'
forme autorização do Sr. Presidente da Rep: q ilica, para o refer)(,, J .
s_i
Ofícios:
.
, comiSsionamento. 26.0(1'1-38..
Expediente de 15

cie

dezembro ile" 1938 •

N. er.ti8 Ao De • t-artumento de Aeronáutica Civil — Comunicando que CM Portaria ti. 514 de 26-10-38, foi desigiado• o enge-

lideiro Adretudo roicein'io Junqueira Aires,- para fazer parle da euinirAão que deverá estucar o propor os meios para o estabelecimento

de uma filbeica de motores para avião. 24.111-3.8.
N. 6.184 —. Ao beenrim p entd N. de. Estradas de Rodagem —
Comunicando frequAncia de Caldos V. Palhano de Jesus é Armando
Goilei
A' F.-dl-dia
Feero Central do Brasil — Idem, Beigrano dá 1oiii Ment'A
.•k.• D. it. , lms ti,.u(cies e 'relt ; graldis do Distrito 1 : eN.
iterai — 201)4 1,:,;11 los iuXlliuuj Eeaire.
N. 6.187 — Ao 1). leA.erodáuliea Civil —
\A'inel:,.lioann
de Barros 131ri..0,sa Lima.
N. 6.188 -. Ao 1 N. de Porflo.s
Navegaçio - Comunicando
que em relaczde
requetimento no qual Isaac d.' Diiveira.
apo.-sentadoria, o Si-. ministro to:arou o seguinte itespacho: "Subie,o,eniedoria,
meta-se o ic L liie.iiI pi i rpçtiu 1, • saúdo paca I . ;os
aplicando-se. em _(,11:14.)11eia da iimpee(io, o critério firmado no
Miolo o. 590, de '/ihrevereiro do 15138, at,i qua se possa verifinr
a sna aposen1aderia j.rt..conliecida coroo um direito prio &creio-

lei ii.zsS.

2,l de fevereiro de 1928". 25.453-38.

N.. 6.1117 - • , x.,1 11 !111J — Golum ....,cando que por edutaria 11.11010D ) 51.'6, de 1 do cot rente iru'.s. frn desienado O eneMeiro Auenste
1ter-i.s.y11, peva fazer parte da c ,r,iiissão t1110 n1 4...Verá emitir parecei'
solaH, as D . ' op !as de renstrneão de unia ponte licando esta ,eapital
Niivad.

N. 0.198 -• A' Estrada de Ferro Central do Brasil — Idriu, os
engenheiros .1c 1 ;lit:o ()Pai e Id Morais Lacerda e Jeist Mauricio da
Jusia, para :: , iraiiirem 11;(1 • 01100..-.1.01.1$1 •1 115 propostas de unia ponte ligando esta capital a. Niterei. 27.025-3N.
N. 0.19e -- Ao D. do ..\eronAulden Civil — Idem. o engenheiro
Palito Osóric, lertião te • Brite, para , •mitir rarerer sobre as proIR , ;is de 1'1'ustene;.0 de uma ponte ei p re
e Niteeoi. •
dos; Correios e 'l letegieL'os — Remetendo coN. 13.2 0 0 —
pia do decre l .i 1 I
andi.t atou Minem Medeia ;kima, oo e:', Vgo la clas,;.e
Ii'si ' Ministérje,
III
II) varr e u:a de tell erratisla tto eniadro
.2
Ao D. Ailinitiist; Álko ¡to Ser\ iço Público — Sub(3.201
o l o ..edo
dp,i,olov:; n ,-1,,, (1: . sse D‘ 1 1-1 - H111,1:..1 o 1 1 . 000,SS0
1 e 11.
f
de demlo-tei ri. 613, de 16 de agosto do
1,1r. caçíto aos
cor • i Ide
Insocioria E.das DIti r, t s ceetea as secas. — Conionic•ando qdr o Sq . . inmistro Li Marinha lies a disposieão deste
-mbestério, paea

kfivi'r os 11;.;)aiho,;

(11:

0..vonánliea do servko

de

ki C(11,Iis 'sã 1 de Etluelos
1, vantament,;•• , nerclete r n-n, "tri;o•-,
//vuoion uuavol Aivar„ de
do Rio S. 1..'raert..,1, ii ap. de
0. 27 611-:S.
N. 6.21 g ; - • ! o . D. N. de Pmet-,
— Solicitando
.N;IN
.11annel Nu p es lo Itriqui. para ultimarão
ner, ,.sentar, rua Seecãe Administrativa deste
1 , 11e11 do 're-;.Iiiv n I Z1 concessão do abono provisório e a exP 't it eã o de s e d ituulu de inatividade. 25.155-08.
N. 6.207 -- A' E,,1:-;.,`a do Ferro Cential 1111 lirasil — Restiluos pre,,,, sos
ge,550-18 e 100.180-38, d e ssa Estrada. 26.520
de 19:s.
••••. 6.208 -- A' ,de Obras contra as becas — Comuni..ando que, lia-, • endo terminado os lrultallios de que se achava ineumbitio no Ministério da .‘grieulttira, r e gressa a essa Inspetoria o
t lasse Francisco Nelson Chaves que foi apreteeTii •
sentado a este S...erviço do Pessoal, pelo oficio dessa 'Inspetoria nú,
mero 831-5. de 28 de outubro último. 28,974-38.
N. 0.200 — Ao D. dos Correios e Telégrafos — Pedindo infor,

innees si consta aos arquivos desse Departamento, declaração de
família de rilemena de Medeiros Terra. 26.809-38.
N. 6.210 — A' Rêde cie Viação' Cearense — Enviando o decreto
de numeaeilo do Alatine: Rosa, para o cargo da classe "G", da carreira de "maquinista de estrada de ferro", do Quadro VIII deste Ministério. 27.t)92,38.
N. 6.212 — Ao D. -dos C'Orrejos e Telégrafos — Enviando os
'decretos de nomeação de Elvino Eugênio Peixoto a Boleslau enaltene ertieba. 27.092-38.
1; ! •
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riewierituenlo despaeliadü:

Frieira, pedindo apostila rio seu titulo de pc.'
são de montepio, por ice atirq..,ido a maioridade.. — Não tu o q
deferir. (27.6J,2-38.;

Tet,:gratp.,
Depaalnownio do,-; C0110;05;
EXPED11 , :.1 . 1
1'1. 1.,01ET011. clinAf
Dia 16 de .. t e.,e nbro de 1038
1 1 .1-toinando O ee;, , r p ,: o ir sed( n t i a Diretoria Regional

Catarina, onde se encontra

por ter terminado o Co
da E:=Cota IV APPII C i gYaM 1 .11!1 / , 11 tel,-erafista da classe "G",- - I1
fonso Linhares. (Port. I.
p rorrogando por cinco H coe l ii1:1, (1 • expediente dos seguir

-

i;e da D:..etoria Regioind da
(,* 01 11 e'çeceleio 1ra
a coutar de 10 deste lues: Vri p ic:seo
de Oliveira, lelegraft
ela classe "1", Jose Cavalcante, l is h‘grarilla da classe "1". Domin . •
da Cindia Pacheco, telegrafist o
c11A,;-:51 "G", 1"01 1 1111111.10 (R" Norce •
Sodre, l olcgrafista da ela-se -1 , -. 1 loisio Alves das Neves, teleg
lista da elasse "1 , '", (uláv'o da
e e',-eisa. lelegrafiS[a da clr
"E" o tireiestino de Barros, earit'ir,•
elas,'' "E". ePort.
de 15 de dezembro
1938).
Desii.diartilo o telegratista da clase
do Quadro 111 do
nisterio da Viação o 01 uras Publicas, Júlio Cesar de 'Freixo IÁ
classii' ic;udo lia Diretoria Regional de Santa Catarina, piedi exei
as funções do agente postal telerafiCo tia cidade de Campos, .
Diretoria Regional do Rio de Janeivii; transferindo o tel,..,,•rafista .
irual categoria, .Evandro Barroso, da referida Diretoria, Regional
Rio de Janeiro para a de Sa_nla Ctilarina
110Vi11-á 'o-ai-regar
niSpol
j'orl
do serviço rádio eim
1.281ln/12/J8) .
Requerimento.: despachados:
Carlos Maria Feeroira Leite, pedindo reintegração cu ..eadmis
no vamo de oficial administrativo Jle Dfflartamento.
Reno!, •
querendo, ao Eximi. Sr. Presideele da República, (65.c,e0/38).,,
Azarn'or 'Moreira Prisco, carteiro i-la classe "13" da D.-leria.;
(10.„.
gional do Rio -de J1111011'0. pedi,,,le licença. —
101- 1 7

.

•

Licenças eoneedbils:

•
Manuel Flori'neio de Paula. :enoite de São Sebastnie. na bi
'orla Ilegional do llin ( irande .,1'1.(•, O meses. 0111 r111.1.0g1.V,
00111 11 grrtiricaeão irtingral, 1115 limos d

o.)

art. 1 0 pann:, ;:l'aro

„,

do decreto n. 42, cie In do abril de 1935, p ara tratamento do se'
'60,217/37).
a Pa rtir d e 1 do agosto
'
.!
Geraldo do E s pirito S.ed... e s erilurárie da clas-e.
Gottrz, 3 teDiretoria Regional
cem o ordenaii . . ; ara tr .
mrn t o do sande, a partir do 15 ri , setembro último. (7.t170/3.81
Ai-ira Teixeira de seewa. ;g...n(0 de Pedra Preta, tia Diret. .„
Re g ional do Rio ( • etintle rlo Nort... ii 111 • 0,901,, COM 2/3 da praline., •
saloio,. a par! i r de 12 de julho último. (41'•."
Pa r e 1 ratamentn
de 1938).
Alice .1 -3fitisla Coelho. agente da classe "I", da DireLtkin Rega.
Distrito Federal, 6 meses, vora vencimentos, nos terie,is
42, de 15 do abril de 19:15. para tratamento de sande, dor
prt . zo de 30 dias para sor iniciada. (43.703/37).
!
Maria das Chagas Rocha, agente de Bernardo Montado, na.
• Regional de Minas g erai. 6 meses. com 1/3
re1, orm
gratSf•-•
o:(to, nos termos do art.. 90 do decreto 11. 14.663. de 1 do fr
reiro- do 1921, para tratar de pessoa de sua família, a partir do'•
de julho último. (45.703/37).
Arlindo de Vecebi, carteiro da classe "B" da Diretoria '"
gional de São Paulo, " um ano, com ordenado, para tratamento' I,
saúde, nos termos do art. 19 do decreto n. 14.663, de I de .fe.

reiro de 1921, a partir de 2 de maio último. (48.617/38).
José Bevervanso, condutor de nia.las de - Piraquara a Estaigortn:.•: •
roviária, na Diretoria Regional do Paraná', 3 meses, com a Wet
da diária, para tratamento de saúde, a partir de 243 de setem;r,
último. (43.263/36).
José Bevervanso, condutor de malas da Sucursal n. 5 às estie*
na Diretoria Regional de 15ão Paulo, 3 meses e 4 dias, nos terrnes•I•
art. 19, do decreto n. 14.663, de 1 de fevereiro. de 1921. a parlie'1 de maio último. (38.248/88).,

eo'

S:11u.o10 17

. n 1•114--) 01'11:1.11, (S o cr:o J

Dia 3
(*) Na portaria n. 1.419/2/12/38, Onde se lê: a subordinada do
'eri i00 de consêrto de sacos, leia-se: a subordinação do serviço de
,rto de sacos.
Dia 8
Licença concedida:
(*) João Vitor do Nascimento, telegrafista da classe "G" da Di. eloria Regional do Maranhão, 4 meses e 7 dias, com ordenado, para
%atamento de saúde, a partir de 5 de fevereiro de 1938. (18.951
_ 1937).
DIRETORIA DO PESSOAL
Requerimento despachado:
João Pereira Cardoso, carteiro da classe "G", da Diretoria
eeonnal do Distrito Federal, pedindo anotação em seus assentaentos do tempo de serviço prestado na Casa da Moeda. — Deferido
ira simples anotação nos assentamentos do requerente. 67.242
tnt:i)

1),.7etobro do 1938

comissão esiaduai, sem direito aos vencimentos de seu cargo,, na
forma do disposto no artigo 80 do regulamento destn Seoretaria' de
Estado, e no artigo 7°, do decreto-lei n. 24, de 29 de novembro de
— Por portaria n. 735, de 16 do corrente, o ministro de Estado
designou o auxiliar de ensino, classe D, do Quadro único deste Ministério, Apoiei-tilo Metelo, para ter exercício no Aprendizado Agrícola do Estado do Rio Grande do Sul.
O ministro de Lsiado, devidamente autorizado pelo Sr.. Presidente da Repúbliza, em despacho exarado na exposição de motivos número 455, de 28 de, novembro de 1938, do D. A. S. P., e na forma,
do que prescreve o item V, do artigo 26, do decreto-lei n. 240, de
4 de fevereiro de If..33, rce,olve nrimitir como extranumerário niensalista, Geraldo Barbosa, pelo prazo de 23 do novembro a 31 de dezembro de 1033, para desempenhar as funções de auxiliar de 4' classe.
da Diretoria de Estatística da Produção. Portaria n. 456, de 1 de
dezembro de 1938. (SP, 5.52,5-38).
EXPEDIENTE DO 511.

itr:petoria Federal de Obras contra as Seleas
Dia 15 de dezembro de 1193
Por despacho de hoje, do Sr, inspetor, foi removido da Comisão
Alto Piranhas para o primeiro Distrito. o artífice te peimeiee
OXII'DERITYIPEáriO,

Aguinntrio de Castro Sinclart.

A Diretoi ia da Imprensa Nac :. coal, de acordo com a legislação eia
ior, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, p ara o exercício
1939. mediante pagamento da importfincia correspondente ao pexio de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional. à rua 13 de
rio. ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas rerdç5e3 arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Aludas,
isas de Rendas e Coletorias.
Aos fundonãrios públicos federais, estadoais e municipais ô ta;tad° pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
. a que tém direito, em duas pceetaçães semestrais de 28$000

Ministério da Agricultura
'Ser% iço do Pessoal
EXPEDIENTE D .) SR. NIINITRO

1)orlavia II. 730, de 16 do coerente, o ministro de .teetado

Ice 1/1i, n p ::

termos do artigo 156. letra "b". da Constituição Feel. licença por tres meses, cri prorrogação, ao extranumeraeio
Pereira Benjamin de Viveiros. auxiliar de escrita
do Serviço de Irrigação, Iteflorestnmento e Colonização.
— a. 731, de 16 do corrente, o ministro de Estado
acedeu ilt.enta dias de licença, para tratamento de saúde, a partir
15 do (til litro último, nos- termos do artigo 8°, inciso I, do dedo o. 14.663. de 1 de fevereiro de 1921, ao inspetor do alunos,
Quadro único do Ministério da Agricultura, com exersst .l
ia E. A. B., da D. E. A., Sr. Josá Moreira Cunninghan.
-- Por p ortaria n. 732, de 16 do corrente, o ministro do Estado
[cedeu licença por 90 dias, em prorrogação, para tratamento de
ale. lios termos do inciso I do artigo tr, do decreto n. 14.663, de
k l'everro de 1921, ao extranumerário mensalista, Dionisio Ferra de :Sonsa, artífice de 3 classe do Laboratório Central de Pro:r. o til
do Departamento Nacional da Produção Mineral.
— Por p ortaria n. 733, de 16 do corrente, o ministro do Estado,
fidàfnente autorizado pelo Presidente da República, conforme deselto exarado na exposição de motivos n. 927, de 29 de novembro
imo, resolveu pôr à disposição do Governo do Estado do Rio de
ieiro, o biologista, classe K, do Quadro Único deste Ministério,
ma: Lopes da Cruz, para o exercício de comissão estadual, sem
.eito aos vencimentos de seu cargo, na forma do disposto no artigo
. do regulamento desta Secretaria de Estado, e no artigo 7°, do
n. 24, de 29 de novembro de 1937.
— Por portaria n. 734, de 16 do corrente, o ministro de Estado,
àdamente eutorizado pelo Presidente da República, oonforme dei‘‘ho exarado na exposição de motivos n. 937; de '29 de novembro
'imo, resolveu pôr à disposição do Governo do Estado do Rio de
toiro, o técnico em Caça e Pesca, classe L, do Quadro único deste
mistério, João Leopoldo Moreira da Rocha, para o exercício de
(*) Reproduz-se por ter saído com inoorreções

numon

Requerimentos despachados
Rui Pereira 00:TICS, biologista, classe J, do Quadro único, solicitando assentamento em ficha: — Deferido. (SP. 8.706-38)
Serviço do Pessoal
EXPEDIENTE DO SR.

rinwron

Dia 14 de dezembro de 1938
Ao 5. P. da Fazenda.
N. 3.221 — Tenho a honra de apresentar-vos o Sr. Davi Martins

de Arruda C A mara, transferido do cargo da classe "H" da carreira
de oficial administrativo deste para esse Ministério.
Apraz-me declarar-vos que ri referido funcionário durante o
tempo em nuo servi neste Ministério revelou zelo, capacidade e dedicação ao serviço voi c o .
. P.
Ao S.P.T.
N. 3.226 — Transmito a portaria ministerial n. 714, de 13 do
corrente mês, pela qual foram concedidos dois meses de licença,
em prorrogação, para tratamento de saude, ao escriturário, com exervicio na Estação Experimental desse Serviço, em Surubim, Estado
da Pernambuco, Ranilson de Sá Barreto. (S.P. 8.963-38).
Ao S .1 P .0. A .
N.3.227 —Tran,mite a portaria ministerial n. 715, de 13 do corrente mês, q ue coneedon um mês de licença, em prorrogação, para
tratamento de saude. ar, prático Rural, com exercício na Inspetoria
Regional desse Serviço, em São Paulo, João Batista Gomes de Matos.
(S.P. 9.001-38).
A Despesa Públien do Tesouro Nacional.
N. 3.228 — Comunica que por decreto de 7 do corrente mês.
tios termal da Lei Constitucional n. 2, de 16 de maio do ano oro
curso, foi ap -en1a,1,. José Pompeu de Sousa Brasil, no cargo de
Assistente do diretor, padrão L. do Quadro único deste Ministério,
atendendo ao que o mesmo requereu. (S.P. 9.033-38).
Ao D.N.P.M.
N. 3.229 — Comunica que por decreto de 7 do corrente mês,
nos termos da Lei Constitucional n. 2, de 16 de maio do anu em
curso, foi aposentado osé Pompeu de Sousa Brasil, no cargo de
AsSistente do diretor, padrão L, do Quadro único deste Ministério,
atendendo ao que o mesmo requereu. (S.P. 9.033).
Ao D.N.P.V.
N. 3.230 — Comunica que o ministro, tendo em vista as cooclus5es a que chegou a Comissão de Inquérito designada pela portaria n. 137, do 11 de maio último, para verificar as anormalidades
existentes no Nucleo Colonial "São Bento" do S.I.R.C. desse Departamento, repreendeu por despacho de 19 de setembro último,
exarado no processo S.P. 5.930-38, os extranumerários mensalistas, trabalhador de 3* classe Antônio Cunha Covelero e o artífice de
4* classe Bruno José de Lima, por emprestarem aos seus companheiros
de trabalho dinheiro a juros de 20 % e 30 %. (S.P. 5.930-38).
A Despesa Pública do Tesouro Nacional.
N. 3.231 — Restitue o processo relativo à concessão de aposentadoria a Alvaro Ceg ar Leal, no cargo da classe G, da carreira de
continuo do Quadro único deste Ministério, depois de haver sido
atendida a solicitação contente do ofício. dessa Diretoria, n. 2.817; de
9 do corrente mês, que encaminhou o referido processo. (8•P2.131-38) .
À Fiscalização do Exercício Profissional.
N. 3.222 — Tendo o oficial administrativo, com exercício na
D.C. José Correia Lírio, requerido dez meses de licença, em prorrogação, nos termos do art. 20 (alienação mental) da Lei n. 79, de 8
de julho de 1935, roga providências no sentido de ser expedida por
esse Diretoria, para oportUnos efeitos, a respectiva g uia de insolação
de sande. (S.P. 9.468-38).
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, Ao D.A.S.P.
.
8.233 — O art. 3.11 'de ': Decreto-lei h. 31e, de 3 do ineeed
e 3938, determina que:
"a ~ia dos descontos autorizados, previstos no iirt. 2°, com
dos descontos obrigatórios enumerados no art. 3°, da mesma lei,
não poderá exceder de trinta por cento dos vencimentos, salário ou
pens'áo do consignante."
E o seu parágrafo único que:
"esse limite poderá ser elevado até eincoenta Por cento, somento quando a consignação se • destinar ao pagamento da amortização e juros relativos aos oontratos para aquisição do casa ou
de terreno."
Por sua vez, o art.. te do Decreto-lei n. 391, do 26 de abril
de 1938, dispõe que:
"as consignações de que trata o art. H° do Decreto-lei número 312, de 3 de março de 1938, serão reduzidas de um quarto e um
sexto, respectivamente, afim de se reajustarem aos limites previstos,
ao art. 4a se seu parágrafo único, observada, quanto aos juros, a
taxa de 12 % ao ano, na -forma estabelecida no art. 13° do mesmo
deereto-lel."
Tal redução, no entanto, segundo o parágrafo único deste
"não atinge os descontos obrigatórios a que se refere o art. 3° do
ritada decreto-lei."
-Interpretando a legislação em apreço, o D.A.S.P., em parecer
aprovado por Vossa Excelência a 11 de novembro úb ino e publicado
no "i3iario Oficial" de 18 do mesmo mês, achou acheissivel que, no
período transitório de adaptação .do regime antigo ao atual, a sonia
dos descontos autorizados com a dos obrigatórios ultrapassasse os
limites de 30 eis e 50 %, quando se tratasse de consimações averba•
das naquele regime.
Ficou, portanto, implicitamente declarado que, nas averbações
atuais, quer dos descontos autorizados, quer dos obrigatórios. os limites referidos deveriam ser mantidos, em observancia, aliás, à
mesma legislação.
Quanto aos autorizados, 140 fica dúvida a respeito. Etn relação
aos obrigatórios, porem, sua inclusão nos limites legais torna-se em
muitos casos impraticavel, por • isso que, sondo obrigatória sua averbação, só não se excederiam esses limites, mediante nova redução
nos descontos autorizados.
Os decretos-leis ns. 312 'e 391, no entanto não possibilitam tal
solução, por isso que, o primeiro, embora, no seu ast. 5°, esclareça
que os descontos obrigatórios terão preferências sobro os autorizados,
só atende à. circunstância de não comportar afreguese a do -consignai).te todos os descontos a que for obrigado. E, o s .egune 1. apenas considera, no seu art. 1 0, as reduções de 1/4 e 1/6, pare os ea.sos anteriores h legislação vigente.
Assim sendo, submeto o assunto à apreciação de Vossa Excolatada, reportando-me, entretanto, ao decreto-lei n. 032, de 5 de noyembor de 1938, onde o Governo, ao regular as consignaeões feitas
em folha de pagamento do pessoal militar da Ciller) a e da Marinha,
já previu, no art. 5 0 , daquela lei, a maneira de sei resiiivido o
essunto oposto desta exposição. (S. P. 8.352-38) .
— Á Despesa Pública:
N. 3.234 — Remete o proeeseo n. 63.123-38 (st ,eu
que é interessam Arykoerner Guerreiro, técnico de lebocaIÓrio, classe
J, do quadro único deste elinisterio, cujo assunto nele trata,10
solucionado pelo D. A. S. P. (S. P. 5.0`35-38).
— Ao F. C. do Trigo — Paraná:
N. 3.236 — Comunica que e quadro do diaristas on a n es.,,.a repartição, encaminhado junto ao oficio n. 597 de 2 do ccrienie, foi publicado a fls. 25.777 do "D. O." de 9 deste mês. (S. P. 8.888-38).
— Á Despesa Pública do Tesouro Nacional:
N. '3.237 — Em salnçil. an oficio u. 148 ea ili' 30 de
maio último, dirigido ao Núcleo Colonial de São Benai. e,slittie, com
uma cópia autêntica das informações prestadas pelo ..e .a ,rido Mele°.
reo processo fichado nessa repartição sob o n. 93.575-3 . teeii
querente a Asociação Central de Beneficência. (-et. P. 2.835-28).
— À D. E. A.:
N. 3.235 — Remete a portaria n. 7 ;04 de O do ; corrente, pela lua]
o ministro concedeu prorogação de licença, para trattenento de eaude
no parindo compreendido entre 8 de junho a 31 de de eenbro, corrante, ao extranumerário mensalisla do A. A. do Acre, leluaeda Soares.
1(S. P; 0.876-38).
Cópia autêntica — Ministério da Agrinnitura Departamento Nacional da Produção Vegetal Serviço de irrigação, Relorestamento e
Colonização — Ao Sr. Machado' para informar. — Secretaria, em 10
de junho de 193)3 a) Meio da Silva Labuto — Amanuense do 1.° desce.
Sr. -amanuense de 1.s classes. Informando o presente processo,
tenho a dizer que de fato o Sr. José Ferreira. 1.°- é devedor à Associação Central de . -Beneficência da importância de 988400 relativa a diferenaa de '8$200 descontda a menos nas folhas de coonsignação de
Junho de 1985 e junho de 193e, importãnela assaque-se ache debitada
nos nossos livros. — Motivou a'reduçãO eles detiedittieS eeteforme, coesta soim% a necessidade de se ajustar - os descsilitces'eldntre dos 10%.
disponíveis, de conformidade com a lei ' de consignaçõess então vigente.
ee- Secretaria, em (3 de junho de 1938, a) António L Machado Filho
a— Auxiliar de psetita dft ±5,` £lasEA
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Sr. engenheiro-chefe: devidamente informado,. faço subir •eesere-.
sente processo à vossa deliberação. — Secretaria, em 13 de junbo
4938. a) Lúcio da Silva Labuto — Amanuense de 1. 4 classe.
Sr.- Assistente-chefe: devidamente informado , encaminho pre
sente processo para os devidos fins. — São Bento, em 14 de junho d
1938. a) Luiz Pessoa Guerra — Agrónomo D. N. P. V. — classe
(Engenheiro-Chefe)..
Sr. diretor: É procedente a reclamação de fls. 5 do presente pec 'cesso, conforme se verifica da informação .de fls. 3 do mesmo. a
Resp. pelo exote.
Roberto Musso
O presente processo deve ser encaminhado ao S. P. antes de v&
tar à Diretoria de Despesa Pública. Em 23 de junho de 1938. a) Armando
Banes.
14 vista
da informação supra, enaaminho ao Serviço da
Em 24 de junho da 1938. a) J. Oliveira Marques.
— À Despesa Pública do Tesouro Nacional:
N. 3.238 — Em soluçiís ao eficie n. 149 S. F. C., de 30 e l n-d;
último, dirigido ao Núcleo Colonial de São Bento, junto vos i'cstituo, com uma cópia autentica das informações prestadas pelo ese.
rido Núcleo, o processa fichado nessa repartição sob o n. 113.573-3'
em que 6 interessada a Asociaeáo Central de Beneficência. {S. 1..
2,830 de 1938).
alinisterio da Agricultura — Deparkamen
Cópia autêntica
Nacional da Produção Vegetat
Serviço de Irrigação, Refloresieunce
to o (.olonização — Á Secretaria Iara informar. Em 9 de junho o' .
1938. a) Luiz Pessoa Guerra.
Ao Sr. %tachado para infetwai Secretaria, em 10 de junho
1938, a) Lúcio da Silva Labiro --• Amanuense de le classe.
cumprimento ao despache nu.
Am s nueuse de t a classi
informo que, de falo o Sr, rvdieni Ilelmond. é devedor à A,' n'`nr...
entrai co Beneficênc'a da impor`ância dc 216$000, relativa à eliis..at
aa'd e 1 z"- $1300 des:.:ontai'n a nicn,as nas -folhas do resumo de conign:
eão de junno de 1935 a junb de ”36 importância essa que se
debitada nos livros. — Deu motivo à redneão dos descontos, corifeu
me con,da acima, a nee paoo dade ria sa ajustar os descontos dentro d n
110% dilionfveis, c,.iformidada rum a lei de consignações. anáe vigor. — Secretaria. cai 13 ele j..ntio de 1938. a) António F. Slaeh.m
do Filho. — Auxiliar de escrita de A." classe.
Sr. Engenheiro-Chefe: Deviden.ente informado, faço subir o piasente procusso e vossa ileliberneão Secre(aria, em 13 de junho de 1.03
a) Lúcio da Silva Labuto. — Amanuense de 1.' classe.
Sr. Àssistente-CluYe: Devidamente informado, encaminho 'o Me
sente processo para -os devidos fine. — São Bento, em 14 de junlie n
1938. a) Lauz Pesou Guerra agianomo D. N. P. V., classe 1 .

,

(Engenheins-Chefel.

À Direforia paia • s devidos fim. a) Roberto 'Russo.. — Itasp
pelo expie.
Achando-sta 41 ,aidaroente mie: macio pelo Núcleo Colonidg.5
Bento, deve-se preceso ser encaminhado ao SerViço do Pessoal. Fia
23 de pilhe de 1938. a) Armanetft 13i4r;ms.
— Transmito aoS P.. à vistil 4r informação supra. Em
junho de 193a. a) J. Olheira :Marques
— D C.:
N. 3.239 — Comunica qi.e por derreto n. 3.070, de 11 de sartei
cie 1938, foi eximi.: toa cargo da elaase J da carreira de agrai]
ln'omenio Agronla, vagi N e.om o faleci e lento de Leocádio Camar go "Jak-'
seca e eilve em 2 de j
quel tinha exercício re
ria do S. lie P. V. e JereAia vencimentos no Tesouro Nadonal.
O crédito distribuido a essa repartição pagadora para pagananta.
áo funcionário aludido-( fej a p roveitado para pagamento do agráa,o,
inc Fomento .4,geepola eddenis ilabelo de Mcura Serra que serve attle;.:
mente na Diretoria de &cedo Serviço, em -virtude de transtera
levada a efei10 por alo de 31 d outubro de 1988.
Cabe, assim, apenas a anulação do crédito distribuido paca 1
,
Último h Delegacia Feral do '1 e .-ouro Nacional em Curitiba, a
de 1 do set,..mbro de 11:.38, data tio que o funcionário transferidqj
sou a liem-bar vuocin entes no Tesouro Nacional. (S. P. 2.7-o3r,
S.F.P.V.
N, 3.240 — Solicita remessa a $58t8 serviço, do ponto de Pe.
Deedugues da Silva, referente aos mêses de novembro o deze•
afim de ser computado o tempo de serviço do funeleeúris
em apreço. S. P.
— Ao redator chefe do Diário Oficial.
N. 3.241 — Solicita devolução da portaria n. 723, de 14 11
Zembro de 1938, de Francisco Pedro d. e Melo, remetida hoje e : ',se.
redação.
Dia 15
Ao D. N. P. V.:
N. 3.242 — Transmite a Portaria do Sr. ministro,
de 13 do corrente mês, em que foi designado o agrónomo
P. V., Paulo Loureiro Peltier para orientar os trabalhos
do Trabalhadores Rurais, organizado no Patronato agrícola
Bernarcles", em Viçosa, sem outras vantágens além doe venailenScipt
de seu cargo. (S.. P. 4.509138).
.epee ,
— Ao S. T. C. no &Ude do Rio de Janeiro:
N. 3.244 — Comunica que, no 'període de s 21 . de novenebro
14 de dezembro corrente, o ffluncionário clósse Serviço, Luiz Gonzaga
Lopes, esteve em exercido nesta Secretaria de Estado, gozando uts
dia de férias em A dq dessensb. 18. P. 24601.
•
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Dezembro de 193 _4.

inardfesto 'de aproveltamente de energia hidráulica que rnaliza aquela
ro firma.
Remete
frequência
no
período
de
21
de
novemb
N.
S. A. 1.446 - Srs. Miranda & Gomes, idem, idem.
14 de dezembro corrente, dos funcionários désse Departamento que
8. A. 1.453 - Sr. Walter Kabisch, idem, idem.
(B.
P.
número
1,1
exercício
nesta
Secretaria
de
Faiado.
Prosam .
B. A. 1.454 - Sr. Clodovino Klein, idem, idem.
338).
S. A. 1.455 - Sr. diretor-gerente da Sociedade Forca e Luz
T.
C.
no
Distrito
Federal:
- Ao
N. 3.2;e - Comunica que, no período de 21 de novembro a N. S. do Desterro, idem, idem.
S. A. 1.456 - Sr. Joaquim da Silva Lima, idem, idem.
de dezembro corrente, o funcionário dêsse Serviço, Maria de LourS. A. 1.457 - Tlie Rio de Janeiro T. L. & Power Co. Ltd.
.: Pessoa, esteve em efetivo exercício nesta Secretaria de ra(Companhia de Carris, Luz e Força do Rio de Janeiro), idem, idem.
to. (S. P. 716138).
S. A. 1.458 - Sr. gerente da Emp. Força e Luz de Cabo Ver.(
- Ao S. T. C. em S. Paulo:
N. 3.217 - Comunica que, no período de 21 de novembro a de, idem, idem.
S. A. 1.459 - Srs. João de Grava & Filhos, idem, idem,
de ezelebro corrente, o funcionário &isso Serviço, José da Silva
S. A. 1.460 - Sr. diretor-presidente da Companhia Força e
.ice, esteve em efetivo exercício nesta Secretaria de Estado. (5.
1•az
de Livramento, Paiva e Bonfim, idem, idem.
. 71ee3W.
S. A. 1.461 - Sr. Pedro José de Oliveira, idem, idem.
- Ao D. N. P. M.:
S. A. 1.462 - Sr. Antônio José Fadul (proc. da Emp. Luz
N. 3.218 - Remete frequência no período de 21 de novembro
ti ae dezembro corrente, dos funcionários dèsse Departamento que o Força Santo António da Alegria), idem, idem.
S. A. 1.463 - Sr. Trajano Teodomiro da Silva, idem, idem.
tiveram em exercício nesta Secretaria de Estado. (S. P. 716,
S. A. 1.464 - Sr. Aurçlio Pavan, Idem, idem.
1938).
S. A. 4 .465 - Sr. Padre José Pereira Coelho (Diretor da
- Á D. E. P.:
N. 3.249 - Comunica que. no período de 21 de novembro a Companhia Indústrial Paraense), idem, idem.
S. A. 1.466 - Sr. presidente da Laticínios Santa Elisa, idem,
de dezembro corrente, o funcionário dessa Diretoria, Ernani P5-e Boleto. esteve em efetivo exercício no Serviço do Pessoal. (S.
idem.
S. A. 1.467 - Sr. José Ernesto Komel, idem, idem.
• 716,38..
5. A. 1.468 - Sr. José Wanderley de Siqueira. idem, idem.
- Ao S. P. T.:
S. A. 1.469 - Sr. José Fernandes de Moura (Emp. Força e
N. 3.250 - Comunica que, no período de 21 de novembro a
1 de dezembro corrente, o funcionário dèsse Serviço, Oscar Mo- Luz de Morro do Pilar), ideni, idem.
S. A. 1.470 - Sr. Teodoro de Faria Morais. idem, idem.
sto Gore-len, esteve em exercício efetivo nesta Secretaria de EsS. A. 1.471 - Sra. D. Maria Coelho de Sousa, idem, idem.
do. (S. P. 7161381.
S. A. 1.472 - Sr. Miguel Teixeira de Resende, idem, idem.
- Ao D. N. P. A.:
N. 3.251 - Remete frequência no período de 21 de novembro
S. A. 1.47-3 - Srs. Silveira Barros & Comp.. idem, ident.
11 de dezembro corrente, dos funcionários dêsse Departamento que
S. A. 4 ,474 - Emp. de Luz de Jaqueira (J. Pelegrino & Comp),
tiverani em exercício nesta Secretaria de Estado.
idem, idem.
N. A. 1.475 - Emp. Força e Luz de Arcos (Jovino, Rocha &
Á D. C.:
N. 3.252 - Transmite a portaria do Sc. ministro, n. 726, de Comp. Ltda.), idem, idem.
a do mês vigente, pela qual foi concedido um ano de licença, ao
S. A. 1.476 - Sr. Augusto Rocha, idem, idem.
icial administrativo, com exercício nessa Diretoria, António de
srros Cerqueira Lima, ficando-lhe marcado o prazo de 8 dias da
da da publicação da referida portaria para entrar em gozo da 111-2
A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
gná. (S. P. 9.469138).
vigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercido
Serviço de Defesa Sanitária Vegetal
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao pe13 de
daelor
do
Serviço
de
Defesa
Sanitária
Vegetal,
do
DeparttiO
ríodo de 12 meses na Tesouraria da Imprensa Nacional, á rua
tecto Nacional da Produção Vegetal, do Ministério da Agricultura,
solve, nos termos do que lhe faculta o decreto de n. 23.979, de 8 Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas redo et- piulições arrecadadoras federais - Delegacias Fiscais, Alfândegas,
e março de 1934, modificado pelo de n. 24.540, de 3 de julhoJuvenal
,do ano, conceder ao capataz de segunda classe, contratado,
e Oliveira, com funções na Estação de Desinfeção de Plantas e Pro- Mesas de Rendas e Coletorias.
ntos Agrícolas, vinte e três (23) dias de licença, para tratamento de
aúde, de acordo com o n. I do art. 8° do Regulamento aprovado pelo
Aos funcionários púLlicos federais, estadoais e municipais é ta.,
ecreto de n. 14.663, de 1 de fevereiro de 1921, e a partir de 9 do
datado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
.orrente mes.
%, a que dm direito, em duas prestações semestrais de 20000.
- Ao D. N. P. V.:

Departamento Nacional da Produção Mineral
S E CÇÃO DE EXPEDIENTE E CONTABILIDADE

•

EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO

Dia 13 de dezembro de 1938
Eugenio Ferrari - Pedido do autorização para embar que de minérios. - -Deferido". (DOPAI. 4.284/38).

Ministério do Trabalho, Indústria
e Comércio
Serviço de Comunicações

XxPEDIENTS DO SR. DIRETOR GERAL

Dia 5 de dezembro de 1938
.raã'o Luiz do Rego - Solicita licença para se utilizar da esta",
lierimental das installações que possue em 8. Paulo a Soaislado Fibro-Cimento Ltda. - "De acórdo". O despacho do Sr. direor -13ral refere-se a um parecer conoluindo para que o requerente
eselt,,-eça como contratou fornecimento com a Sociedade Fibro Clmen o Ltda., quando essa transferiu seus direitos a Pujol Júnior.
,:DG -, M. 3.864/38.)
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Portaria n. 44 de 10 de dezembro de 1938
O diretor geral do D. N. P. Mineral, resolve designar o servente classe G do Quadro Único dêste Ministério, som exercido no
Serviço Geológico e Mineralógico, Rivadavia Braga, para tomar conta
,...- doa Stands dêste Departamento na Exposição Nacional do Estado
Novo.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 1938. - Antonio José Alves
ds Sousa.
SERVIÇO DE AGUAS
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR DO S. A.

Ofícios:
S. A. 1.445 - r. Paulo Neves (proc. da firma Miranda
.£4~1 ohamando sua ateueão para a necessidade de completar o

Primeira Secção
~Isso

DESPACRADO PELO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Dia 28 de novembro de 1938
Exposição de motivos

Sr. Presidente da Repetb!ica:
A Caixa de Aposentadoria e Pensões da Imprensa Nacional
surgiu da transformação sofrida por uma associação particular destinada aos mesmos fins, mas livremente organizada pelos operários
e demais empregados daquele estabelecimento público.
Recebendo, com o respectivo património, os encargos da associação extinta, o novo instituto oficial contou, desde logo, como seus
pensionistas algumas dezenas de aposentados, hoje reduzidos a 41,
que ali recebem pequena quota, com que melhoram um pouco a reduzida importância da aposentadoria que lhes é paga pelo Tesouro
Nacional, visto não haverem alcançado o período em que o Governo
começou a elevar os vencimentos dos servidores de Estado.
Esses aposentados. havendo obtido sua aposentaloria na conformidade dos estatutos da associação privada a que pertenciam, a qual
nenhuma ligação mantinha eom a Administração Pública, nem desta
era dependente, só por efeito da transformação ()persas sei sua antiga sociedade é que hoje figuram entre os pensionisias de ema Caixa
subordinada a este ministério, como si esta houvessem, sidu 14po,seulados na realidade,

DIÁRIO ULULAI, Secção 1)
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Dàí W'sui eitilaeãb'singular, em facè Vo'decreto-lei n. 24, de 29'
)10 novembro de 1937, que veda, no art. 4°, a acumulação de proventos de apoeentadoria com os de função ou cargo páblico, porquanto
seus títulos de aposentados promanam de uma instituição particular
em que se inscreveram e para a qual contribuíram a todo O tempo
sem empecilho algum legal para a sua aposentadoria, futura pelo Tesouro Nacional.
Tal é a condição em que se encontram os aposentados da instituição encampada, cujo caso tenho a honra de Submeter ã elevada
consideração de V. Ex., que se servirá resolvê-lo de maneira aguarimei como soe proceder na solução das questões pendentes de seu
collo espirito e acendrado amor
justiça.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1938. — Wahlernar Falcão.
(MT1C 19.466-938). (Com parecer do Departamento Administrativo
cit Serviço Público declarando que a solução preconizada já foi torrada com a expedição do decreto-lei n. 819, de 27 de outubro de
— Arquive-se.
Dia 2
Carmen Correia Valim, pleiteando o aproveitamento em cargo
protivo do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em
Irrn3portes e Cargas, de sé ufiiho " doutor Luiz Correia Valim, médico, qu.e prestara serviços vulso à antiga Caixa de Aposentadoria
e Pensões dos Trabalhadores em Trapiches e Armazéos, de que é suce.-or o aludido instituto. (N1TIC. 17.590-938). — Arquive-se
—.—
Departamento Nacional dr) Trabalho
1NSPETorti.1
TE IV) D:11

&Toll:

Dias Garcia & Gomo. Ltda., pliindo ClLIO (UNI' 1, n .067-33).
- Tendo sido apurado o riri rumprsjrneldn do tieiao.d.o,;0
Peio decreto a. -20.291, de 12-8-31, rerillique-se artioi .sant.o-,e, a
ui a, o ..p..ocesso.
•
Sociedade Anónima Paa:utos Texlis "SAPT", pedindo ez.,rlidi-o
(D7x:T 16.3(5-38). —
ai,..piKamt)-se, a sr,g,iir, o
rDia 5 de dezonAPro ite 11)38
S,
Coctunvi. Carioca. o-dind.') cecl.d5o
Crtii• ique-se, em face das ini,:maeõ,'s,

eat seguida, o

id. CM; CivilizaeãO áráálleira S. - 2V. (DINT 16.001-',38), idem:
Ervem & Comp. (DNT 16.687-38), idem; A. Casanova & Cerni).
(DNT 17.706-38), idem; Helmuth Siegner (DNT 15.923-38), idem;„
J. Pinho (DNT . 17.200-38), idem; Raul Pereira (DNT 15.618738},
Idem. — Certifique-se, arquivando-se, a seguir o processo.
Dia 12
Sindicato Condor Ltda., pedindo certidão (DNT 47.420-38). -Certifique-se, sem prejuizo, entretanto, da retificação de acõrdo tua.
o parecer.
Terceira Secção
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Dia 13 de dezembro de 1938
Ofícios expedidos:
N. 517 — Ao Sr. José da Custa Neves, convidando a proN
(.
recoMmiemo das unportancias indicadas ima .guias na. 42 e
26 de oututwo ultimo, que Juram entregues nesta Senão( medittnir"..
recibo nos autos, &inundo ao processo DNT. 4.891-35 os ri;i1.ie •
coros Laloes do depósito iornecido pela Recebedoria do Distrito Fc
deral, soo pena de se considerar como não realizado o referido et:e lhi mn to (Processo 1).-N, . 4.891-35.
N. 518 — Ao Sr. presidente dó Sindicato dos Trabalhadores
Transportes Terrestres. comunicando que, de acordo com o. re.i.*-111-;
cio do processo DINT, 38.596-35, em que são partes Quintiliano Pi„,
re , ra da silva e a firma Antonio P. Correia VargUes, pode o reeL,.
inzrrile from-ver, por int crniMio deste Departamento ,da 1:imort3l
eia de setr..--., entos e cio,.o-inta Mil rem (7504000), depositada na .113..
eelmin:la do Distrito Federal. (Prn2, ,sso UNI'. 38.596-35.)
519 — An Si,
;
p-osId emic f!.1 União dos Alfaiates e Chis.
Allex; s, reiterando, de .n' ciii do Sr. diretor, o ofício 11. 213, de;
de maio do corrente 1 tiO, cointimen, para os devidos fins, que
acorda com o resul u ai' do proce,,, UNI', 1.504-37, em que são lua;
1.1ni• in1 Fer .eira 4 1 1, ,Ailva e a ',Irma Salomão Neder, pode .o
clamar:te rNinerer, por i:Iterm.dio de g fe Departamento, o levalli';.
incuto rii. mmortancia le cento e orri:rhe mil réis (115800.0), Oen,
suada na Recebedoria do ,Distritn
(Processo DNTT.
de 1iY.
N.
— Ao Si . diretor ,la Recebedoria do Distrito Federa ...Nunuen,..a o requeri .. tilo ein q ue Eduardo Antônio Taxares sol
cita
p.i,,,,átneia
de lhe ser entregue a ir,
vinte e enico mil réis (2258000), deposita,
nessa repartição peia 1• "a Et ' , lio urbert & Cia., conforme es
ião n. 187, de 29 de jaaoiro ii 1 eocceute ario. (Processo DNT. 3.25
ui

Construtora Brandão S. A., pedind,; certidão
— Defiro o pedido, na forma do pai...cir...
Moreira Barbosa & -.Ltda., pedindo certidão (LiNT
17.781-3d). — Nos lermos do pareci a, defira o pc jia.) de fls. 2. —
Cei . fifique-se, e, a seguir, aritti\e-se o p.c:c-s,,.
c;odinfin & Comp. apre ....e.lando defesa ao (Alto de infração auiiiel.o 1.463, lavrado por inolis.. , rvàocia do art. 5' do decidiu n. 20.291.
de ir31 (DNT 1.536-313). — A vista Ii parecer proferido pAo Pau.curadtx. imponho à firma Godinho `,:c Comp., estai:acácia à rua I.eanei.o Martins ris. 22 a 28, a multa de 1:ow,k oeu ;um cárie
pre‘ista no art. 21, paráeTato o,. Ou Re-ulanienio a rwo-, adu
pelo decreto n. 20.291, co 12 de agasto • de 1931, por innk--crvància
do disposto no art. 5°, do mesmo R r'^“l!n r?,t o
Dia 6
Sociedade FarmacéuLica Silva .A,..aM Ltda., pedindo certidão
(DNT 17.799-38). — Tendo sido a1iur,-,,0 o cum p rimento do ftegulamento aprovado pelo decreto n. 20.291, de 12 de agos:o de 1931,
certifique-se arquivando-se, a segui,'. o
Atlantic Refining Company cif Drazil (DNT 14.866); Sociedade
Mecânica para Indústria e Lavoura Ltda. (DNT 15.031-38); Lair
Silva (DIST 18.79(3-38);_Panvia S. A. (DNT 17.759-38); Abel de
Barros & Comp. (DNT 17.878-38):. Novais •allotti & Comp. (D.NT
13.910-38), pedindo certidão. — Tendo dm vista as informações o
parecer, certifique-se, arquivando-se, a seguir o processo.
Dia 8
Foram arquivadas as seguintes . couveneões de trabalho:
Batista Ribeiro & Comp. (DNT 12.470-38); Adolfo Vasconcerm
, (DNT 50.355-37); Alvaro Braz da Silva (DNT 12.543-38).

Dia 9
Artur Guaraciaba, pedindo certidão (DNT 18.013-38). — Preciso o fim certo e determinado a que se destina a certidão requerida.
Panificadora Nacional Ltda., pedindo certidão (DNT 15.401-38).
— Arquive-se.
Vire-ílio Guimarães & Comp. (DNT 15.209-38), pedindo certidão;
Comp. Internacional de Estacas Armadas Frankignoul S. A. (DNT
16.421-38), idem; Marques Couto & Comp. (DNT 15.676-38), idem;
Dr. Blem & Comp. Lida (DNT 16.521-38) idem; S. A. Composições
"International" (do Brasil), (DNT 13.833-38),
idem; The Texas Com'
pany (South América) Ltda. (DNT 16.672-38), idem; Agéncia Mário
Mendonça S. A. (DNT 17.233-38), idem; Walter & Comp. (DNT
16.808-38), idem; Comp. Leiteria Leopoldinense (DNT 16.942-38),
idem; Carlos Kuenerz & Comp. Ltda. (DNT 16'.744-38), idem; Comp.
Cirrus S. A. (DNT 14.735-38), idem: ' Ceia Hilpert 8. A. (DNT
15. 619-38). _idem; Guilherme Huniitzsch &"Cánap: ADIST. 16,01448),

I
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N. 521 — Ao Sr. ,iirelor da liece ! ,edoria do Distrito Federarestitoinuo orocessu I,NT.
.,...:metido a esta repartição '...131
ti cmliao u, 1.777. de 26 de .a gosto do corrente ano, declara que ,1
importa rada do cento e eincoenia e
o mil e quinhentos réis
iN7
, lpu5it acta n ,sÉa rena iSo, conforme talão • n . 1 .507.41
98 de marco e guia n. 37, série D, expedida pelo 3° Oficio dos
tos da Fazenda Pública. r.irresooii.1. , nre A indenização devida
firma A. Fi gueira s: Cia, ao operário Sílvio Medeiros.
(Proces:,,,
DNT. 13.514-38.
lntimaç.ão;
N. 43 — Ao Sr. diretor da Connianhia Nacional de FUMOS" .•
Cigarros. comunicando que o Sr. diretor determinou fosse essa lir
ma intimada a pagar ao reclamante José de Almeida Correia, una
indenizar. ão correspondente a 45 dias de férias, dentro do prazo C
MG dias. ,iori peno d› ser imposta a multa prevista em lei. .(Pre
cesso DN'T. 51.900-36. )

Departamento Naelonal da Indústria e Comércio
DIRETORIA DA SEÇÃO DO COMÉRCIO
ExPEMENTE DO SR. DIRETOR asam,

Dia 5 de dezembro de 1931'
Requerimentos daspachados:
Da Sociedade Anonima Balneário da Urca, Companhia Constr.('
tora e Imobiliária do Rio de Janeiro, Imobiliária Comercial S. A
Bhering S. A., Companhia Estradas de Ferro Mossoró, para o grgu
vanaento de suas atas. — Deferidos.
De Oliveira Chibante & Irmão, Belmiro, Irmão & Comp., C.
reira Ao Leão da Paviina Limitada, Jirnenes & Campagonoli,
do Alhadeff & Comp., M. Gonçalves 8& Ribeiro, para
o arquivaininp:,
de seu contratos sociais. — Deferidos.
De Armando Cunha & Irmão, Janowitzer & Comp., Castro, , ,C01.1 Unho Limitada, M. Matos & Rodrigties, para o arquivamento de sua
alterações de contratos. — Deferidos.
De Leorne 85 Ferreira, José Fernandes & Dias, Morais Rego é
& Guimarães, para o arquivamento de seus distrates: — Deferidos.
De António dos Santos Carreira, Dias Ferreira, António Franchio° de Sousa, Alves Marques it. Marques, Alves Saldos 86 Comp.
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bino Alves da Mota, Armando C. MarLias, Aniadir Gomes de Almei„ Coutinho Chaves, Chalreo Correia, Rovigati & Comp., Limitada.
,rmen Leite de Sá, Daltro & Silva Limitada, D. A.A. Martins, Do -:
ingos Ferreira Segundo, Elo! Iglesias Garcia, Eva Grimberg, F. I. de
guiar, Firinino Antônio de Morais, Imobiliária Butiá Limitada,
•sé Antônm Segundo, João Antônio da Cruz, Joaquim Augusto de
gueiredo Filho, J. Gonçalves da Silva, J A. Coelho & Comp., Jorge
.sé Chein, Lindolfo de Sá Campos, Manuel F. dos Reis, Moises Melo,
amotino de Oliveira, Nelson Medeiros de Vasconcelos, Raul da Nafalado de Freitas, Tavares, Carvalho & Comp., Limitada, & Moutiw, Valentim Fernandes de Almeida, Virgílio Fernandes Parola, Zuok Gonoalves Fraga, José F. Nunes, para os registros de suas firmas
- Deferidos.
De Leonidaa da Silva Jurena, Atílio Tortorelli, Moacir d'Ávila,
ácio Xavier de Mesquita, João Farias Guimarães Júnior, Waldemor
Silva Lopes, Samul Luiz Moderno, pedindo registro de seus diploas. — Deferidos.
De José Leite de Sá, pedindo registro da autorisação para comeraar dada a sua mulher.. — Deferido.
De Anselmo Madureira Vasconcelos, Linda Rafael, Empresa de
.*opoganda Brasil Limitada, pedindo anotaaao em seus documentos.
• Deferidos.
De Luciano Anibal Ribeiro, para o cancelamento de sua firmai.
a Deferido.
De José Lampreia, pedindo juntada de documentos. — Defodo.
Da ótica Cari Zeiss Limitada, pedindo retirada de seu contra). — Deferido.
Do Novo Mundo Companhia de Seguros de Accidentes do Tralho, para o arquivamento de seus estatutos. — Satisfaça. a exigónDe Companhia Imobiliária Rex, J. M. da Fonseca, Sucos Limitada,
^ganisa.ção Comercial Guanabara S. A., Companhia Expresso Foral. Banco Portuguez do Brasil, A. Rural S. A., para o arquivaauto de suas atas. — Satisfaçam as exigências.
De Atlas Administradora Limitada, M. Campos & Pereira, Sorateria e Café Flórida Limitada, D. Lombardi & Cunha, Silva &
macias, A. G. Amorim & Comp.„ Aretafatos de Tecidos Durvan
,naitada, Diamantino d'Almeida & Comp., W. Keller & Comp., TavaCrietovão Andrade & Ribeiro Limitada, Irmão Podcameni, Imodiária Marapé Limitada, Cortina Automática Paulista Limitada,
)rreira da Gosta Irmão Limitada, Morgado & Clemente, Deccache,
-lbeiro & Freitas, G. Barboza & Rajão, Lonnelino & Carvalho Limitada
azar, Gonzalez & Silva, Limitada, Dante Cupello & Comp., para o
quivamento de seus contratos. — Satisfaçam as exigências.
De Silva Martinho & Comp., Limitada, Cóates, Scotto & Comp.
imitada, Damázio & Comp., Washington Azevedo St Comp., LimitaFábrica Nacional de Limas Limitada, Sociedade Comercial de Meação Limitada, Gondar, Ribeiro & Comp., Química Iuduntrial
raaileira Limitada, (2), M. Ferreira, Irmão & Comp., Bernardina
ornes & Comp., Paredes 8c Comp., para o arquivamento de MU
!orações de contratos. — Satiefaçam as exigências.
De Borsoi & Comp., J. Pinto & Marques, Alexandre tt Ribeiro, pao arquivamento de seus dia tratos. — Satisfaçam as exigências.
De Scaramela Assunta Sofia Galo, Adelino Moreira da Silva,
liguei Antônio, Artur José da Cruz, Mário de Caetro, Joaquim de
'elo, José Luiz da Silva, José Vidal Pereira, José Sarrapio Cervino,
3aquim Júlio de Proança, João Rainha, G. C. Bastos, Domingos Moina, Crispim Gomes Vieira, Manuel da Silva Alves de Matos, T. D.
arreto Mala, Manuel Lopes da Costa, Manuel do Nascimento, Maria
Silva Maia, Thomas William Haddock, Manuel de Sousa, Carvalho
Filho, Luigi, Negri, Joaquim Fernandes Ribeiro, Inácio Thirnoteo
a Silva, Gaspar da Silva, Geraldo Gerenger Seabra, Carlos Nunes
tmeida, E. Ferreira da Silva, Faustino da Rocha, António Ribeiro
gundo, Migdiavacca Virgílio, Manuel Ribeiro, Manuel de Oliveira, L.
'artins Terceiro, Abel Rodrigues Terceiro, Domingos Dias, Avelino
3 Cunha Lopes, Manuel de Sousa, A. L. Rodrigues, J. Dias S. Guiares, para os registros de suas firmas. — Satisfaçam as exigèn. ats.
De Vasco Borges de Araújo, Antenor André, Ruf de Lima Fer'andes Mala, pedindo registro de seus diplomas. — Satisfaçam as

Dezembro de 1.938

De Ao Leão da Pavmla Limitada, firma composta dos sócios
quotistas, Antônio Augusto Tavares e João António Moutinho, para
o COIDéreiú (II ,put n Pal d. , 10:•000$000.
De Jirnenes & Campagnoli, firma composta dos sócios solidários.,
António Jimenes Bautisstabe Pensiero Campagnoli, para o comércio
de quitanda, à rua X a, 79, com capital de 8:0008000, prazo indo..
terminado.
De Eduardo Alhadeff éls Comp., firma composta dos sócios solidários, Eduardo AlhEtdeff, Jacques Alhadeff e Ricardo Albadeff, para
o comécio de fazeenda q etc ., à Avenida Gomes Freire n. 19 A, ()ou')
capital de 50:0008000, prazo indeterminado.
De M. Gofnçalves & Ribeiro, firma composta dos sócios solidários,
Alfredo Monteiro Gonçalves e Joaquim Ribeiro, para o comércio de
carvoaria, Caminho do 'tataca n. 696, com capital de 5:000$000,prazo
indeterminado.
De F. remardes & Pereira, firma composat dus fóri09 solidários, Antônio Francisco Fernandes e Manuel Pereira, para o Gomarelo de materiais de construção, à rua Major Ávila n. 169, com capim
tal de 20:0008000, prazo indeterminado.
Alterações de contratos:
'Urra°, retira-se o sao.a, P.arte Plato da ta:aba,
De Curtia
:Cabendo a importância de 286:1013212, continuando a sociedade com
os demais sócios sob a firma Armando Cunha & Irmão.
De janowitzer a: Comp., retira-se os siSceis. fa • ;n ,ie & Janowltzer, de Hamburgo, nada recebem, continuando a sociedade com os
demais sócios.
D O ( a •t to Cout Dbo Limitada, a firma fica moditieilit para Caaé
ds Coutinho Limitada,
De M. Matos & Rodrigues, é admitido como sócio, Manuel Pereira
de Mates, retira-se o sócio, Antônio Rodrigues 'U g anda, racebeudo a
Importância de 35:0008000.
Distratos:
De Leorne & Ferreira, retira-se o sócio, António Leorne e Silva,
recebendo a importância do 15:0003000, ficando com o ativo e passivo o sacia, Armando Ferreira Fortes.
De José Fernandes & Dias, retira-se o sócio, Manuel Pereira, Dias,
recebendo a importância de 6008000, ficando com o ativo e passivo
o sócio, José Fernandes.
De Morais Rego & Comp., retiram-se os sócios, Hélio de Morais
Rego, recebendo a importância de 97:0008000 e Helder de Morais Rego
recebendo a importância de 32:5008000.
De Ferreira & Guimarães, retira-se O sócio, João Teixeira Lopes
Guimarães, recebendo a importância de 4500$000, ficando sana Ç
ativo e passivo o sócio, Cristovão Andrade
Firmas individuais:
De Antônio dos Santos Carreira, para O comércio de gêneros a/i,
mentidos, à Estrada do Quitungo n. 1660, com capital de 4:00(4000.
De António Dias Ferreira, para o comércio de café etc., à Praia
do Zumbi n. 71, com capital de 24:000$000.
De Antônio Francisco de Sousa, para o comércio de botequim, th
rua Conselheiro Meirick n. 394, com capital de 8:0003000.
De Albino Alves da Mota, para o comércio de café etc., à rua Benedito Ipólito n. 116, com capital de 6:0003000.
De Armando C. Martins, para o comércio de comissões elo., à, rua
Geneaal Câmara n. 10, 10e andar sala 10, com capital de 100:0008000.
De Amadir Gomes de Almeida, para o comércio de açougue, à
rua Uranos n. 1145, com capital de 5:0008000.
De Carmen Leite de Sá, para a comércio de pão e'‘c,., à rua Teotónio n. 13, com capital de 3:0008000De D. Martins, para o comércio de perfumárias etc., à rua dos
Andradas n. 59 A. com capital de 10:0008000.
De Domingos Ferreira Segundo, para o comércio de quitanda,
à Estrada da Cajá si. 186, com capital de 1:000800.
Dc Eloi Iglesias Garcia, para o comércio de atelier de costuras, ã
rua do Ouvicor n. 123, sobrado, com capital de 10:0008000.
De Eva Grimberg, para o comércio de fábrica de perfumarias,
à rua Joaquim Silva n. 131 A, com capital de 30:0003000.
De F. I. de Aguiar, para o comércio de chapéos para senhoras,
it rua Visconde de Pirajá n. 98, g ni*. 1, com capital de 5:0008000.
De Firmino Antônio do Morais, para o comércio do fabrico de
joias. à rua General Caldwell ri. 195. com capital de 20:0008000.
Do José António Segundo, para o comércio de fabrico de espelhos.
rua Cardoso de Morais n. 329, fundos, com capital de 1 5:0008000.
De J. A. da Cruz, para o comércio de artigos de toucador, ete.5
11. Praça n. 7, 16° andar, sala 1310, com capital de 10:0008000.
De •naeuim Augusto de Figueiredo Filho, para o comércio de
olaria ele., à Estrada Braz de Pina n. 1606, com capital do 3:0008000.
De J. Gonçalves da Silva, o capital fica elevado à 5:0008000.

De Anibal Pereira Segundo, Abílio Rocha, pedindo anotação em
documentos. — Satisfaçam as exigapcias.
De José Ka.nan Mata, pedindo registro de seu diploma. — Sasfaça a exigência.
Relação dos C .1 i-atos, alterações de contratos, ditratds e firmas
•.idividuais, despachados em 5 de dezembro de 1938.
Contratos:
De Oliveira Chibante & Com p .. firma composta dos sócios solidáFirmas
loa, Adelino do C ivre'ra Chibante e Marnel de tiliveira i.itibante,
ara o comércio de lenha etc., h, rua dos Diamantes n. 173, com capital
De Jorge álea Chein, para o comércio de armarinho, à rua Barão.
e 4:0008000.
}Miro D. 1, com capitai de 10.0008000.
De Belrniro, Irmão 8z Comp., firma composta dos sócios solidários de I-Mn
De Lindelfe de Si Campos, para o comarca° de armarinho. à rua.
'acuando José Marques, José Vierim de São Bento Filho e Belmiro
Alvaro Ikhr:;nda n. 28, com capital de 20008000.
fiai, para o comércio de bar etc., à rua Dias da Cruz n. 29, com
De Manuel V. do,! Reis, para o comércio de botequim, it rua Marfa
.apital de 45:0008000.
e Barros it. 87. rmn capital de 10:0008000.
C.
Ferreira
&
Comp.,
firma
composta
dos
sócios
solidários,
• De
Dit Notaes ateie, o capital fica elevado à 100.0008000.
arIos Rodrigues Ferreira e Antônio Borges Gonçalve s , para o coméede botequim, ti iria Luis
Marcel: , m de Oliveira, para o
armarinho,
etc.,
com
capital
de
10:0008000,
prazo
5
'io de varejo sto.
pita! de 5008001).
n. 567, com
11W.
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De Nalson Medeisce de Vasconceies para o comércio de liquideis
etc. à rua Verissimo ,achado n. 30, 3' loja, com capital de 3:0008000. mas .Relação dos contratos, alterações de contratos, distrato e firindividuais, despachados pelo Senhor diretor geral:
De Raul da NLIrolicade de Freitas, para . o .comércio de açougue,
à rua 'leo:eira de :Mace& n. 50, com capital de 5:000$000.
Oespacho de 6 de dezembro de 1938
De vote:dom loosoundes de Almeiao, para o comércio d indús
tria de b eneficiamento cit. amendoim, à rua Silva Jardim n. 23. rem
Alteração de contrato:
capin de 4 oteee.000.
De . Montes, Cruz & Comp., a firma fica modificada para Monjie Virgílio Veiai:rides Parola, paici o com•ercia deaçoiigue,
tes, Cruz & Comp., Limitada.
rua Estado de Sá n. 82 com capital Oe 20:00(900.
De Zulark '3oncetisee Fraga, pata i comercio de ofOont de conFirma lottividual:
certa Pie do_ohapéus, à rua Sousa Fe teso o. 87, e an capital le
De Rob•ert James Botkin, para o comércio de venda de livros,
Do Jose F. Nuntses, para o coméreio de líquidos etc., à rua Gol- à rua do Posseio n. 56, 1° andar, sala 101, com capital de 15:000e000.
Itesemine n. 156, com capital de 5 :004)$;),:0.
Deepacho de 7 de dezembro de .1938
Dia 5 de dezembro de 1938
Contratos:
Requerimentos despachados:
De p oieuta & Irmeo, firma compoeta rios, sócios solidários, José
De Mordes, Cruz & Comp., Limitada, para o arquivamento de sua Fernanues . Peixoto e Joaquim da Ccria Peixoto, para o comércio de
alteração de contrato. — Deferido.
restaurate, ate., à rua Rivadávia n. 177, loja, com capital de reis
De .hobert James Bolkin, paea . o registo de sua firma. — Defe- 20..:000e0u0, prazo indeterminado.
rido.
De Aciole- & Comp., firma composta dos sócios solidários, Aristides Mendes Acioly e Jean Maior., para o comércio de comiseeô'f.s,
Dia 7
etc., à avenida Rio Bra»o,o ri. 9. 3° andar, sala 303, com capital de
Dos Laboratórios Lysoform S. A., para o arquivamento de seus 2o:000,5000, prazo incletrminnoo.
estatutos. — Deferido.
da Costa Irmão Limitada, firma composta dos sócios
Da Empresa de Armazens Gerais Carangola S. A., Compannia quotista,Ierveira
Daniel
Ferreiro da Costa e Abel Ferreira da Costa, para o
Indústrial Cruzeiro do Sul, Laboratório Vila S. A., para o arquivae• comércio de transportes,
à rua Bambina n. 30, com capital de reis
mente de suas atas. — Deferidos.
55':000e, prazo indeterminado.
Das Usinas Francisco Vasconcelos S. A., para o arquivamento do
seus estatutos. — Deferido.
De Diamantino d'Almeilla & Com p ., firma com p osta dos .sonos
Do Peixoto & Irmão, Acioli & Comp., Ferreira Costa irmão Li- eolidárioe. L'airontino d'Almeida e Américo de Sousa Barros, oura
ouriiercio do panificação, elo., à rua Geoeral Canabarra n. 389,.
mitada, Diamantino de Almeida & Comp., Heitor Francisco de CW5i PO
St Noronha Empresa de Areias Areionito Limitada, para o arqutva - com enoitei de 50:000e000, prato indeterminrdo.
•
mento de seus contratos sociais. — Deferidos.
Pe Heitor Francisco 'de Castro & Nronha, firma composta d S
D9 Aristeu Lopes & Comp., Vinicola Natal Limitada,
ConfeitInia sócios Heitor Francisco •de Castro e Leopoldo de Freitas
e Panificação Princeza, Cartonagem Luso Americana, (2), (beta irmão Noronha, para o comercio (Ir' farioecia, à rua São Clemente n. 62,
81 Comp.. Washington Azevedo & Comp., Limitada, Centro de Rela- com rapital de 15:000$000, prazo indeterminado.
Joana Limitada, para o arquivamento de suas alterações de contratos.
De Fropreza de Areias .Areionito Limitada, firma composta dos
e.— Deferidos.
sécios quotistas, Bernardino de As-unção Oliveira, Manuel Martens
Duque e Cicio- da ota Vasconcelos, para o comércio de areias, à rua
De Salgado & Oliveira, Naveiro & Barda, para o arquivamento de México
II. 104, 4° andar, sala 15, com capital de 60:0000000, prazo
seus distratos. — Deferidos.
Do Artur José da Crua, José Duarte Silva, Fernancles & Rodrigues indeterminado.
João Daniel, Haroldo Aleira Com p .oLimitada, Moises Cohen, AntóAlterats'eos de contratos
nio Lages Filho, Américo Augusto Coelho, Carlos . N. Almeida, Kre"
De Arielou .Loises, & Comi-entoa, retira-se o . sócio, João Martins de
tides Martins, F. Lima & Miranda. Morqueira & Caiado, M. Carvalho
nada recebeielo, ecntinuvivio a sociedade com os demais sócios.
da-Cruz Junior, Nicola Jannibelli, Sociedade Industrial Prima Limitada Castro,
De Vinícola Natal Limitade, ó ca p ital fica elevado a 500:00(4000,
e Simões Nunes, para os registos de suas firmas. — Deferidos.
-De Carlos Mueller, pedindo nomeação de tradutor ` ad-liots'. — a florim fica modificada pai e COI -deli q ria e Panificação Prine:'!e.a.
••
Deferido.
De Cartoreven. Lusa Anio,rin lina. 'Limitada retira-se o sócio, len' De José de Lima Sardinha, pedindo registo de seu d.'ploma. —
tônio osé N•vee. rokseleaitto n
Deferido.
orf:p4ciii do 15 :MOMO.
De Pin!o Filha 8ri mpntnlini oLta-sp o moio, Vdcrino da Costa
Do Bazar Pinheiro Limitada, pedindo retirada de seu contrato.
e— Deferido.
Soutelos ia-orles nt lo a import.:Uh 'e de OF) :000$000, a firma fica ModiDamião de Sousa Giesta, Lino Tavares da Silva, Faria & Lo- ficada para Costa. t i mão & om,teoltir
pes limitada, pedindo transferência de livros. — Deferidos.
De Azovedo ri Comorioloa, Limitada, são admitidos ;ato lo sécios,
De Polidores Gorson Limitada, Mário Brandi, pedindo .anotação Antônio Sa, 'Aliso- n.o S: :".nto • M e r'ins r Coe'ess :Vala:pies Campina.
ene seus documentos — Deferidos.
•
De \‘''i - lini 8e011 A z evedo 6, f,,, nmanhia Limilada, o *capital fica
De Vitorino Batista Ferreira, Charlton Ames, para os cancela- elevado a 100:1,008,100.
Mentos de suas firmas. — Deferidos.
'De Cenero riem Relojoaria Sli j OH Limitaria, retira-se, Friedrich TirDa Companhia Industrial de Valença, para o arquivamento da ler, recebeirio a inosort,sticia se e:0008e00.
De Sa l teado & diveirn, reiirii-eo o s ó cio, Rubens Mend e s de OHata de assembléia geral extraordinária. — Satisfaça a exigência.
De Marques, Irmão & Comp., Limitada, Gomes t.tc Michel, J'. -veira, recebendo a impoettoicia de ?:008000, ficando com o ativo e
Henriques & Comp., Produtos 'Alimentícios . Limitada, Rocha & An- passivo c ocio, trio e n Eiaydem Saigatio.
lrade, Indústrias Elétricas Mazeck Limitada, Ribeiro, Filho — Cia.,
De Naveiro & bania. "cl 100w-se os sócios ; Ricardo Naveivo RoniklUardo de Oliveira & Comp., M. Matos & Carvalho, Fusaro &
driguez e Pe.scual Pinos Baleie, recebendo cada um a importância de
4...Cruz & Santos Limitada, Palmeira & Comp., Limitada, Canalmi 10 :00080,00.
Comp., Limita-da, Fernandes, Loureiro Limitada, Fernandes Ma-.
Firmas' individuais.
& Comp., Carvalho, Santos Limitada, Crossetti, Schneeier
De
. Artur José
lomp., Limitada, Alarmaria Maracanã Limitada,, para o arquivaCruz, para o comércio de fabrico de atrigos de
nento de seus contrates sociais.
cimento armado, à rua Coronel Agoetintio n. 141, com capital de
Satisfaçam as exigências.
De Marques & Beirão. Madalena & Comp., para o arquivamento 5:000$00.
le suas alterações de contratos. — Satisfaçam as exigências.
De José Duarte da Silva. para o comércio de 'secos e molhados,
' De Moura Soares & Comp., para o arquivamento de seu dis- à ruas Dr. Lacerda a. 15, com enoitai de 5:0008000.
rato. — Satisfaça a' exigência.
De João Daniei, 'para o coineeeie de tecidos etc., à rua Buenos
De Martioha Alves da Costa, Luciano Rodri e ues Saraiva, Manuel Aires n. 301 loja, •0111 eaplial rum 4:060$000.
De Moyees Cohen, para , comércio de artigos de eletricidade, ele..
laspar, M. M. P. de Almeida, Segismunclo Ferreira de Carvalho,
0
Bau, Alvaro de Sousa Machado, Ernesto Teixeira Barros An- à rua da Altándeget n. 68, 1. andar, sala 1, com capital de 50:000$000.
De Ancenio Gemes Luzes Filtro. para o comércio de exploração de
Mio Nunes Alves Filho, Américo Barros, Edgar T. Doce, Renato
Iatorchi, Salvador Castellano, Eugênio de Azevedo. Arindal Augusto um jornal, à roa o" de Março n. 24, L° andar, com capital do
lagalhães, António de Souza, Antônio Candido Ribeiro, Elizabet/r 50:000M00.
laergenryi, José Custódio Marques, Ademar Ferreira Lima, Salomão
De Areercio Augusto Cce l im, para o Comércio de rádios etc., à
zortman, Florêncio dos Santos, Manuel da Costa Dias, Joaquim Larua 7 de Setembro n. 193, loja, com capital de 5:0008000.
cres da Silva, Manuel do Nascimento Pires, Serafim Correia Vilela,
De Carlos N. Almeida, para o comércio de bilhetes de iot--rine.
lbino de Almeida Mâncio, Antônio Ferreira, André de Oliveira, rua do Costa n. 79, com capi i rio t .160000.
ara os registros de suas firmas. — Satisfaçam as exigências.
De Er soldes Martins, para c ee nteoc:o cte ttotequim, á Estrada EuDe liemos Easton Mcfarland, pedindo registro de uma procuração. gênia. n. 28,
com capical de :0:0Mnfe.
= Satisfaça a exigência.
De M. Carvalhe da Cruz Jún i or pala o comércio de Ifmtido;; etc.;
De Rodolfo Mráz, pedindo registro. de seus diplomas. — Satis- à rua Santana n '96, cem cairia' do 25:0008000.
iça a exigência.
DeNico laJanniLelii,paraemenerciodecutelaria,àru aVeoes
De Januário Salerno, pedindo anotação em seus registro d
De Nicola Jannibelli, para o. comércio de cutelaria, à rua argente
e
— Satisfaça a exigência.
Feijó n. 110 A, com capital de 15:0008000.

RetificOes do deaaactio de 25 de novembro de 1938.
Contra:
De A. re , : 1 111 Pg kf: raa;10.. Liai -dada, a¡:-ma composta dos aaajes
Anli)1110 (los Santos Caolho, liara
JN:1114:`,
qaoti-traa a!ral1
o roto(a'aio .le aacas.a.irie z para :wtornaveis em era], à rua Nai3a.ao,as.
1110;-lita Mia II. 5 39 e Avenida Amaro C:avalfil1,11
Itauna 11. r115
¡JIM
canti
Dia 9 de l ! o/ollibrii do 1938
J
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Da Campanhia Inleie.4Hd tal 1

Propaganda SlA.

suctcd,oje

aero, Patatutas. - Deforidos.
Das Lojas Brasileira-ia .'Norte) S/A. Periumaria Nunes S/A,
i s a] a- DeLII•cpaivninciito oa‘
Casa LeAndr3 lariiis '/ A, i a;

De José Phicido de Albuquerque, Rocha, Mota & Comp., Limitada,
apresentando autorizações para comerciar. - Satisfaçam as rxitil rat
inliiiuiiii

-

_

ltrurira-ris

alterai:ries /te
:11 t) iile dezembro de

dj?trdios e

19as.

fawirato,,
.\olomatica PaulHta LiniPala, firma composta dos
Do
cios quolktaa alaauol Cor r ia Cruz e Jas 'Figueiredo, para o comercio i'e 001 irias nioniálica ,,. , à rua Sentit'or ÉltsiTii)iii o. 184, coiii ca-

pital file 1 00:0 0111 ', O n n, prato inileti,rfrtinad.).
O iiiip,inta
:.,aroi

tários, Fran-

ecco Pari o \lama) Nlaratta, para o comercio de carpintaria,

ala

AnOnima Lovel, para o araii.va

Vieira

feridos.

1[1/ (1,1g ,a,lidarios, Luis
(lona:len loriora tia ilva e Juão Moreira da Silva, para o cornarei°
de wamaaa, á rua P'Plipo Cardoso n. 17 A, com capital de réis

n. 7i, enin eiil de Ii3000$000, prtro indetermi-

na do

adindo consulta. () Dpariamanto
L
De Valter Carlos E. l.
tt• /1101 r • I;1. • :• n P aVila i,; 1 1 , 1 W Z : ) repreaenSr
não o orgão
itad a, firma composta dos sujos
i : Y:k_.
21'd
te na forma da li.
1(:" ill lni i ;5 ( :; 1. .1-:::::171)
marreta, coa',1
Fi;..nekco _José Santiago Lombardi e Paulo Stiooli, Para o
De Cortina aoalar:41: . a 1 a
da Az e ve- p„m..pio ( h, produto; tplinliVOS Cir., à rua do Núncio n. 35A, cora
Lom.. Limitada,
zaga & Irmão, J. Loinlisirdi
Lioarain Bis- rap;121 Ir;:-.,i):C;RIP:,!)i'e, prazo o anos.
1ii1'1Iil.(ÉIaIUIOI Anies
do az Com., N1VOiLO
A. \letra &
coitos Impi : rio Lila:tad:a I k a a ria Landres
&Cotim.,
1»'erroira
. E. rerae:aa Ii'Azevedo ca Comp., firma composta dos sécios
Fernandez, J. Alvarez & Poi ia. taialos
ítt n Cha á: AraLade. Araujo & MasLimitada, À. G. n,[jje1/111/
zolidárif,S, Francisco Ferreira d'Azevedo e do sócio de indústria, Jose
„ferreira. Itibeivo & Irrnaa. Marrnllearia atnaaeana AelAnio alio Teixeira, pura ,o comércio de líquidos etc., à rua São
carenhas, liai H
e!. (1) Cowp., Limitada,
Limitada, Aragonaz & Itãtista.
er:1avão a. Rata com capital de 20:000O00, prazo indeterminado.
para o arquivamento de seus contraloa. - Deferidos.
De Misch . ° tS: Barda, firma coMposta dos sócios snliiiários, José
De Colina Ferreira & Lir] Limitada, Bern-wdino Gomas & Comp., Saveiro Rodrigiwas e Pascnal Pazes Barcia, para o comércio do boteIndústria de Papel e Pape15,1 Itex Limitada, Daniazio IS:. Comp., Vidal (mim etc., à rua a ti: de Maio n. 993, com capital de 10.0:0001000, prazo
Fernandes & Com., Brutiow & I ora.. tiaul S. Hotrignea & Com., para o
nitel ovni Ma do .
eotdratos. - Deferatos.
arquivamento de suas alleraeõos
De Charlion Ames & Comp., Limitada, firma composta dos sócios
De A. Pedreira & Corna Infante & com., Coram & Freitara Gon- oluoiistas, Cbarlion Ames e Augusto Leite Vilela, para o comércio do
çalvas & Lozada, para o arquivamento de seus distratos. - Deferidos. rapresentações etc., com capital cie 3-50:0008000, prazo 6 atuis.
De Mário Moura de Castro, An:alnio Moa da Silva, Almeida Sr RoDe Biscoitos Império Limitada, firma composta dos sócios quodrigues, Costa & Sampaio, Chia Calhau:ia Evango:ista Lourenço, Doi- tista-4, Manuel António Costa e Osvaldo Carla Machado, para o comérlio Brito da Costa, Frigor Brasileira Limitada, F. Briguet & Comp., cio de biscoitos, à rua Júlio do Carmo n. 324, com capital de réus, Freitas & Afonso, Hildebrando Teixeira: Inácio Areal Filho. José Ser- 300:0001000, prazo indeterminado.
rápio Corda, José Maria do Lorno.s, . T asy ea l)t a -kale, ;feta!, Alves dots
De Padaria Londres Limitada, firma composta dos súclos cuoi
ínt "ao_Joa-s-riaa, Jr,ara-rim raia rernan- listas, José Vieira e Manuel Augusto dos Santos, para o comércio do
Santos. J. Medira,
des, J. Pratos, Luiz de Almeida Coelho, Manuel António Rodrigues. M. padaria, à rua Maria e Barros n. 354, com capital de 100:0001000,
A. Santos, Nelson Paluma, Paul Stille, Riedmiller & Comp., SinitSes prazo indeterminado.
& Sousa Limitada, Sebastião do Nascimento, Sousa & Pinho, Eigard
De A. Vieira & Fernandes, firma composta dos sócios solidários,
Dore, Renato Batocchi, António Pereira da Silva Terceiro. A. S. Abel Vieira de Brito e Manuel Fernandes Dominguez, para o comérFreitas, A. Wiesenthal, Evangelista & Ferreira, Gouvéia & Augusto, cio de botequim, à rua Senhor dos Passos n. 250, com capital de réis
Irmãos Alves Jorge, José Ardovira Barbosa, J. M. Dias de Rezende, 30:0001000, prazo indeterminado.
Jaime Martins Rebelo, Laboratório de Teranéntica Especializada LiDe J. Alvarez & Pereira, firma composta dos sócios solidários,
mitada, Miceli Carmine, Paulo Malta, Pintor & Andrade, Acácio F.
Jesus Alvarez Gil e Antônio Pereira Fernandez, para o comércio de
Corréia Júnior, Albino de Almeida Maneio, F. Fernandes & Pereira, leiteria, etc., à rua do Riaohuelo n. 261-C, com capital de 20:0001.
João Pereira Leitão Rasteiro. Manuel Carnina Adan. Manuel Cordeiro, Prazo indeterminado.
Montes, Cruz & Comp. Limitada. M. Gonçalves & Ribeiro, Marcolino
De Carlos Gomes, Ferreira. Sz. Comp., Limitada, firma composta
Diniz, Sevoriano Ramos de Carvalho, para os registros de suas ftrmaq.
sócios quotistas, Carlos Gomes, António Rodrigues Ferreira e João
dos
- Deferidos.
De Joaquim Alberto Nunes de Carvalho, pedindo registro da auto- Rodrigues Ferreira, para o comércio de transportes, à rua Cardou,

rização para comerciar dada a sua mulher. - Deferido.
De Mário Jaci de Carvalho. Antonio Lopes dos Santos Júnior, Anditenor André, Afonso Fiel Ferraira Filho, pedindo registro de
plomas. - Deferidos.
De Abel de Oliveira & Loyola T.linitacla, pedindo transferência de
livros. - Deferido.
De Alvaro Melo, Adelino Gomes. V. Lambera. & Comp., M. A.
Costa, pedindo anotação em seus documentos. - Deferidos.
Dos Laboratórios Raul Leite S/A, pira o arquivamento do Diário
Oficial, contendo os estatutos e certidão de arquivamento. - Deferido.
Da Sociedade anónima Aaa-,•ilias Informadores para cidades e
seus

similares, para o arquivamento dr seus estatutos. - Satisfaça a exigência.
Da Sociedade Anônima Viagens Internacionais S. A. V. Ia,
para o arquivamento, da fitteraçao de estatutos. - Satisfaça a exigência.
De Veiga & Rodrigoes. 1. Aitair, In Martins & Comp., A. Vieira
& Marques, António Ferr .aantos & Cornp., Andrade & Irmãos,
Moreira Sobrinho & Comp. Limitada.. A. Norais & Ribeiro, Oliveira
Figueiredo & Comp., Lomelino & Carvalho Limitada, Joaquim Lopes
& Trrnfio. António A. Costa &
Ibis Limitada, para o arquivamento de seus contratos. - Satisfaçam as exigências.
De .T. Duarte & Conm„ Lobo Martins & Comp., para o arquivamento de suas alterações de contratos. - Satisfaçam as exigèneias.
De João Fernandes Segundo, L. Martins Terceiro, Francisco SalManoel Ribeiro. Anli',nio Férnandes, Custódio da Costa .Tunior Júlio
Rosa, Vii1 , 11 . triar Gania flodrigues, José Brasil Valério, J. F Martinez
Rodriguez, José .agoatinlm, Nadir de Oliveira Martins, Gustavo Moncb,
Manuel Marques da Silva, Luciano Casertelli, J. M. Makhlouf, Leonor

Marinho ri, 22, com capital de 8:0001000, prazo indeterminado.
De A. G. Amorim & Comp., firma composta dos sécios solidam
rios, Luiz Joaquim Ah-es e Abílio Gomes de Arnorim, para o coniée,
cio de leiteria, etc., á rim Ubaldino do Amaral n. H, com capital MJ
47:0001000, prazo indeterminado.
De Rocha & Andrade, firma composta dos sócios solidários, Jos+
q uim José de Andrade e Alfredo Pinto da Rocha, para o comércio de
garage, etc., à rua Bambina n. 43, com capital de 50:0001000, prazo
indeterminado.
De Araujo & Masearenhas, firma composta dos sócios solidários,
Antônio Luiz de Araujo e Antônio José Mascarenhas, para o comérold
de botequim, até., à rua Bento Lisboa n. 118, com capital de rái41
10:0001000, prazo indeterminado.
De Ramalho & Teixeira, firma composta dos sócios solidário
José Ramalbo da Silva e José- Ferreira Dias, para o comércio de Botequim, etc., à rua Teófilo Otoni n. 103, com capital de 30:0001000,
prazo indeterminado.
De Ribeiro & Irmão, firma composta dos sócios solidários, José
Joaquim Ribeiro e Joaquim Augusto Ribeiro, para o comércio de botequim, etc., à rua Machado Coelho n .105-A, com capital de 8:0001,

prazo indeterminado.

De Marmora ria Maracana Limitada, firma composta dos sócica
quotistas, Titus Bertrand e Mário Giannotti, para o comércio de mar.
mores, etc., á rua São Francisco Xavier n. )167, com capital de rélii
30:000$000, prazo 4 anos.
De Aragonez & Batista, firma composta dos sécios solidários, Ma,

te.

/mel Batista. da Silva e Osvaldo Aragonoz de Faria, para o eornércic
de quitanda, etc., à rua Frei Caneca ti. 292, com capital de 3:00011

Simões. Chaim Lipszyc, TI. Fahham, Graciano da Fonseca, Júlio de
Araujo, Jorge C. do Amaral, Manuel de Jesus Joaquim dos Reis, J.
Pereira Bento, Rocha, Moita & Comp., Limitada, José Placidn Albuquerque, para os registros de suas firmas. - Satisfaçam as exigèncias.
De João Cauali Correia, Alberto Augusto Lopes, pedindo roei,tro

prazo indeterminado.
De Crossetti, Schneider & Comp., Limitada, firma composta do(
sócios quotistas, Jaime Crossetti, Áurea Pereira Schneider e ADI
Ema Carolina Zehetrnayer Klein, para o comércio de representaçõeg
etc., à avenida Rio Branco n. 128, sala 002, com capital de 15:0001,
prazo indetPrminado.
Altar:10os cie non( ratos:
P o J1 , i 1 5
1)(11-1ri2:1.*:n:
CI11141 ., retira-se o sócio, Et,. , 1..ino GOIR

de ou1s diplomas. -- Satisfaçam as exigências.
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De Brunow & Comp., alterando as cláusulas quarta, quinta e
De João Pereira Rasteiro, para o comércio de botequim etc., is
te-étima.
rua São Clemente n. 188, com capital de 30:0008000.
De Vida! Fernandes & Comp., é admitido como sócio, Manuel
De Manuel Camina Adan, para o comércio de depósito de pão
YÀdal Fernandez.
etc., à rua Dr. Sá Freire n. 79, 5° loja, com capital de 5:0008000.
De Damazio & Comp., são admitidos como sócios, Adriano Leite
Do Manuel Cordeiro, para o comércio de depósito de pão etc.,
de Sousa e alarmei Rodrigues de Oliveira.
à rua Teodoro da Silva n. 1005, com capital de 2:000$C30.
De Indústria d e Papel e Papelão nex Limitaria, retira-se o sóDe Marcolino Diniz, para o comércio do quitanda, à Travessa
Cio Heitor Pereira Braga, recebendo a importância de 2:0008000.
Oliveira n. 20, 3' Ioga, com capital de 2:0008000.
- De Bernardino Gomes & Comp., prorrogando o prazo da socieDe S. Ramos, para o comércio de alfaiatria, à. rua SidUtio Paia
dado até 31 de maio de 1940.
n. 20 A. cora capital de 20:000690.
De Ferreira & Menezes Limitada, a firma social fica Modificada
para Calino Ferreira & Lira Limitada.
Doparlantenlo Nacional do Povoamento
Distratos:
• De A. Pedreira & Comp., retira-se o sócio, Antônio Cornes FerEXPEDIENTE DO DIRETOR OERAL
mandes, recebendo a importância de 15:0008000, ficando com o ativo
Tm/ 9 dp dez~lp.o de 1938
•
g passivo o sócio. Antônio Pedreira.
Francisco Dias do Carvalho (DNP 7.217-38); Clemente Maceres
De Infante & Comp., pelo falecimento do sócio, Antônio Cunha
Vilela (DNP 6.343-38). — Compareça.
Martins, ficando com o ativo e passivo o sócio, Santiago Infante.
De Coragem & Freitas, retira-se o sócio, José de Freitas, receAvelino Pereira Cardoso (DNP 8.149-38; Alberto Alves Morc:ra
bendo a importância de 41:3848225, ficando com o ativo e passivo o (DNP 8.151-33); Chaskiel Ungierowicz (DNP 8.152-38); ElizaJet
sócio, Antônio de Almeida Coragem.
Schuchmann (DNP 8.153-38); Francisco Schwarcz (DNP 8.154-33);
De Gonçalves & Lozada, retiram-se os sócios, Francisco Gonçal'es e Modesto Loama Lozada, recebendo a importância de 16:0008000 Francisco da Cunha e Almeida (DNP 8.155-38); Hugo Eirich Seeling
(DNP 8.156-38); João José (DNP 8.157-38); Jorge Simas Garcia
'
Firmas individuais.
(DNP 8.158-38); João Eloas (DNP 8.159-38); João de Mbrega
8.160-38); Leonardo Patrício (DNP 8.161-38); Luiz Wronkon
De Mário Moura de Castro, para o comércio de cinema, àrua de (DNP
(DNP 8.162-38); Leo Ostrower (DNP 8.163-38); Luiz Gonçalves
inopaeabana n. 610 com capital de 50:0008000.
(DNP 8.164-38) Manuel Miranda da Cunha ou Manuel da Cunha
De Antônio Dias da Silva, para o comércio de quitanda, àrua (DNP
8.165-38); Maria de Jesús Rodriguez Rodriguez (DNP 8.166/
Comandante Mauriti n. 90, com capital de 2:0008000.
38); Manuel Fomes (DNP 8.167-38); Nazih Saade (DNP 8.168-38);
De Chia Gelbaum, para o comércio de- alfaiatária etc., à rua Pedro dos Santos (DNP 8.169-38). — Certifique-se.
Regente Feijó n. 132, com capital de 15:0008000.
Dia 3
De Evangelista Lourenço, para o comércio de quitanda etc., à
ria Joana Fontoura n. 5 A, com capital de 3:0008000.
Daniel Dodrigues da Silva (DNP 6.576-38). — Compareça.
De Emílio Brito da Costa, para o comércio de meias, à rua Arguias
Aziz Nagib Farah (DNP 5.813-38). — Certifique-se.
Ordeiro n. 362, com capital de 10:0008000.
De Hildebrando Teixeira, para o comércio de colphoária, à rua
Xsucídio Lago n. 33 C, com capital de 2:0008000.
Conselho Nacional do Trabalho
De Inácio Areal Filho, para o comércio de comissões etc., à rue
!Gonçalves Dias n. 52, 1° andar, com capital do 50:0008000.
PRIMEIRA CÂMARA
De José Serrápio Gordo, para o comércio de líquidos etc., à rua
Recurso ti. 3.043-38 — Vistos e relatados os autos do recurso
São Francisco Xavier n. 132, com capital de 20:0008000.
De José Maria de Lemos, para o comércio de tinturaria, à rua interposto por Aristotelina de Morais Machado da decisão da Junta
Administrativa dà Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviánaddock Lobo n. 204, com capital de 5:0008000.
De José da Piedade, para o comércio de concerto e venda de cal- rios da Central do Brasil que negou a revisão da pensão que lhe
coube como viuva de Manuel Pedro Machado, bem como à filha do
cados, à rua Santo Cristo n. 205, loja, com capital de 10:0008000.
De José Alves dos Santos, para o comércio de oficina de mar- casal:
Considerando que as contribuições no periodo de disponibilidade
Sineiro, à rua General Pedra n. 403, com capital de 5:0008000.
De João da Silva Rodrigues, para o comércio de jornais, à rua dos são pagas sobre os vencimentos efetivamente percebidos;
Considerando que pouco importa que o "de cujus" tenha pago
Andradas n. 95, 1° andar, sala da frente, com capital de 10:0008000.
. De Joaquim Garcia Fernandes, para o comércio de quitanda etc., a mais, o que dará direito apenas à restituição dssii importância
a maior e não à melhoria do beneficio;
h Avenida Suburbana n. 2385, com capital de 1:0008000.
Considerando que o cálculo deste deve ser efetuado com obserDe J. Medina, para o comércio de fabrico de cera para assoalhos.
vância do acorda° deste Conselho de 20 de fevereiro de 1936, no prorua Bela de São João n. 335, com capital de 10:0008000.
De J. Prates, para o comércio de oficina de alfaiate, à rua Mi- cesso n. 11.281-35;
Resolve a Primeira Câmara do Conselho Nacional do Trabalho
guel Couto n. 69, sobrado, com °apitai de 5:000$000.
dar provimento, em parte, ao recurso para mandar observar o novo
De Luiz de Almeida Coelho, para o comércio de marcenária,
cálculo do Serviço Técnico Atuarial e restituir as contribuições parua 24 de Maio n. 284, com capital de 5:0008000,
De Manuel Antônio Rodrigues, para o comércio de salão de bar- gas a maior.
Rio de Janeiro, 21 de novembro de 1938. — Francisco Dartrosa
beiro etc., à rua Santo Amaro n. 14 B, com capital de 10:0008000.
De M. A. Santos, para o come"cio de colchoaria, à rua Assis de Rezende, presidente. — Gualter José Ferreira, relator "ad-hoc".
Fui presente. — Tedesco Junior, adjunto do procurador geral.
Carneiro n. 110-A, com capital de 5:0008000.
De Nelson Paluma, para o comércio de botequim, à Estrada do no impedimento deste.
Recurso .n. 3.012-38 — Vistos e relatados os autos do
Cajá n. 186 A, com capital de 4:0008000.
De Paul Stille, para o comércio de ednematografista etc., à rua curso interposto por Eloi Fátima de Siqueira e Antônio Bezerra d*
Amaral, membros efetivos da Junta Administrativa da Caixa re ApoCândido Mendes n. 300, com capitel de 30:0008000.
De Sebastião do Nascimento, para o comércio de padaria etc., sentadoria e Pensões dos Ferroviários da Great Western, da decisão
da maioria da mesma Junta que concedeu pensão aos beneficiários
à rua Capitão Rubens n. 28, com capital de 20:0008000.
De Edgar T. Dora, para o comércio de construções, à Avenida do falecido associado Erasmo Justo de Freitas determinando o pagamento a partir da inscrição dos interessados e não da data do fale.
Epitácio Pessôa n. 74, 1° andar, com capital de 1:0008000.
De Renato Batac,chi, para o comércio de construções, à rua Pru- cimento:
Considerando que o art. 32, parágrafo único, do decreto númedente de Morais n. 158, com capital de 1:0008000.
De Antônio Pereira -da Silva Terceiro, para o comércio de ma- ro 20.465, de 1 de outubro de 1931, é de meridiana clareza, diteiode
itériais usados etc., à rua Cardoso de Morais n. 136 A, com capital de e esboroando qualquer dúvida sobre desde (.11,0111110 devida a pe:.§0.3
aos beneficiários;
8:0008000.
Considerando que não ha interpretação possivel -nesse c"aci porDe A. S. Freitas, para o comércio de oficina para pinturas etc.
que onde é clara a lei cessa a interpretação, só admissivet ern casos
à Avenida Pedro 11 n. 149, com capital de 5:0008000.
De A. Wiesenthal, para o comércio de representações etc., à rua controvertidos, omissos ou duvidosos;
Considerando que a lei, no artigo citado, é lio:- demais clara, Uri
do Russell n. 41, com capital de 10:0008000.
De José Ardovino Barbosa, para o comércio de moveis, à rua clara que induz a pensar em haver relutánria i1 inalaria dsr :unte
em lhe dar cumprimento; Uruguaiana ti. 8. 6, 2° andar, sala 218, com capital de 10:0008000.
Resolve a Primeira Câmara do Conselho Nacional do lyahoh4
De J. Si. Dias de Resende, para o comércio de compra e venda de
ferro velho, à rua Coronel Figueira de Melo n. 181, com capital de dar provimento ao recurso paro:. mandar que Pinta °agua as per,St)e6 devidas aos interessados desde a data de falecia:A :. no fui 'od
80:0008000.
co semel l •antes a este reta,
De J. M. Rebelo, para o comércio de café etc., à rua Dias da eujus" e determinar que em outrr..x3 tts
t:vos à aplicação do art. 3' dc .1t ,creto o.. 0..itnN. :-efer l dc.), a unta;
Cruz n. 100, com capital de 20:000$000.
De Miceli Carmine, para o comércio de calçados, à rua gão .Ta- observe estritaine.nte o mandamento lega. :slj :nande pagar aa
pens6es que forem conc.edidee, a partir da data do al.?ita de ase)r.larit
nuário n. 218 A, com capital de 10:000$000.
de que decorrer o benefício, urna vet satisfeita et ,: domais !armais.
. De Paula Malta, o capital fica ,elevado à 300:0008000.
DP Acácio F. M. Correia Júnior, para o comércio de constru- dades
Rio de Janeiro, 19 de sattsribro fie 1938. -- Fronci.wco .5:rrftlad
tõns etc., à rua Buenos Aires Ti. 93, 3° andar, com capital de 5n :000$001)
Ivert-o Corrêa de
De albino de Almeida Máncio, para o comércio dç miudezas, à de RPz,..ndf . , presidente .
Fui presente.
J. f.,eanel de Rezende Miairs, procurado,- geral.
Tua XT nR. 19j21, com capital de 5:0008000
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Recurso n. 2.997-38 — Vistos e relatados os autos do recurso eram empregados da empresa, sabiam do naufrágio, e, portanto, udu
irterposto por -Uris, ctietódio Batida da decisão da Junta Admi- Ignoravam que a arrecadação doe dois fardos constituia um ato
ld s t ratjva do insultei ° de Apeeeteadoria e Pensões dos Bancários que portanto havia um vicio inerente à coisa apropriada iciernais
ii•deferiu sua recusa de
riii.Considerando que o art. 201 de Consolide...ao ,. 1a..;-; Leis das A1-4
consider:in,,,, que a jtir.: - )ra iencia deste Conselho, atravez de Itindegas estipula que "os empregados são ebriendris a Prender e
'38 -3e, 1.841-36 e :números outros, remeter à autoridade competente, os inelivici,los que forem caem-,
ns.
tu ( j IPS 110.
liieuld,ole assegurada pelo art. 29 do de- trados arrecadando, ou aproveitando-se dos salvad , ) ou -de nesse de
não admite a pratiea
ib. ti i b . Junho de 1934, além do prazo fixado, nem t ais objetos;
el .e[o a.
, novos empiegados do tine la Prasil S.A, Os quais são associaConeiderando que, em relação aos acusadas, tidos corno favores-,
obrigatório , 1 litz.tittift:
Ite.soive a 1 , min p ira iuii.i li G011501/10 Nacional do Trabalho eidos pelo produto do furto, não incorreram eles na prática de qualquer falta, sendo bem procedentes as ra gies aduzida e pela defesa que
negar provimento ao reeiirso paia confirmar a decisão recorrida.
!lio de janeiro. 17 de outubro de 1938. — Francisco Barbosa ofereceram;
Considerando, por outro lado, Que esses mesmos acusados, segund0
— .- 1 fr ( f r, Cotyêa da Silva, relator.
Brz" nde ,
provado, desconheciam a verdadeira origem das fazendas que
liii pr"seite. — ./. Le , mr! tP Rezende Alvivi, procurador geral. ficou
receberam, pelas informações que lhes deu uni daqueles dois acusa
Prue. 1 .oic-37 — e os autos da reclamação de dos; nessas condições:
Benedito liouzaila contra a Junta Administrativa do Instituto de
Resolve a Primeira Câmara do Conselho Nacional do Trabalhd
A l ioointadoria e Peosíes dos liancários sobre o pagamento de des- julgar procedente, em parte, o inquérito, para autorizar somente ai
esposa:
sua
sdlea
à
pesas com aseistèneia rie
dos acusados Isaias Vieira dos Santos e José Sever i no dai
Considerando que o leetituto já autorizou o pagamento preten- dernissâo
Silva, devendo os demais empregados ser reintegrados, por falta de
dido, ficando a reei:meu:Re reesiedieade:
provas pelas acuseções que, lhe foram feitas..
Resolve a Primeira Cnr iara do ecliv, 011)0 Nacional do Trabalho
Rio de Janeiro, 15 de agosto de 1938. — Francisco Barbosa 44
mandar arquivar o processo.
-- Francisco Barbos.i de Rezende, presidente. — Eduardo V. Pederneiras, relator.
Rio de Janeiro, 17 de outobro de
Fui presente. — 1. Lr on.el de 1::entle Atmni, procurador gral.
Rezende, presidente. — Alva.ra Corrêa do Silva, relator.
Rec. 2.237-37 — Vistos e reiatados os autos do recurso interm
Fui presenle. — J. Leonel de Rezende Alcim, procurador gnal
Proc. 11.610-38 — Vistos e relatados os autos da reclamação de posto por Francisca Maria de Jesus da decisão da Junta Adminis-,
Lueindo Silva contra ri Junta Administrativa da Caixa de Aposenta - trativa da Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários dal
daria e Pensões dos Ferroviários da Central do Brasil que negou o Rede Mineira de Viação que indeferiu o seu pedido do pensão comaj
pagamento dos serviços de um módico extranho ao corpo clinico da mai do falecido associado Erneeto Ribeiro da Silva:
Considerando que em nem indêntico este Conselho por acordãO
mesma;
Considerando que a siteiaçõo era realmente de urgência, tendo de 20 do agosto de 1932, re, processo n. 2.889-32, resolveu equiparam
havido ', guiem. ° na expedição de telegramas que justifica o desco- para os efeitos de pensão a mai natural àquela casada na forma dá
nhecimento por parte do recorrente da autoridade a que se deveria lei, desde que ficasse provida a dependência económica em reiacãO
dirigir;
ao "de cuins":
Resolve a Primeira Câmara do Conselho Nacional do Trabalho
Resolve -a Primeira Câmara (1 . ) Conselho Nacional do TrabalhO
julgar procedente a reclamação para mandar pagar os honorários
dar provimento ao recurso para mandar conceder à recorrente gdevidos do aludido médico.
Rio de Janeiro, 21 de novembro de 1938. — Francisco Barbosa pensão a que tem direito.
Rio de Janeiro, 17 de outubro de 1938. — Francisco Barbosa 44
de Rezende, presidente. — Angusto Paranhos Fontenelle, relator.
Fui presente. — Salvador 1 édesco Junior. — Aj. técnico no im- Rezende, presidente. — Gualter José Ferreira, relator.
Fui presente. — J. Leonel tte Rezende "Ni, procurador geral.
pedimento do procurador geral.
Rec. 2.830-38 — Vistos e relatados 08 autos do recurso interposto
Proc. n. 17.134-36 — Vistos e relatados os autos do presente
processo em que a Diretoria de Docas e Obras do Porto de Recife sub- por Manuel Rosa da decisão da Junta Administrativa da, Caixa de
mete à apreciação e julgamento deste Conselho o inquérito adminis- Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários da Companhia Mogiana
trativo instaurado contra diversos empregados, acusados de falta que concedeu o auxilio do feneral do pai do recorrente, e assocaadq
grave capitulada ao rue. 54, alínea a do decreto n. 20.465, de 1 de Vicente Rosa Ruiz que não deixou beneficiário inscrito na Caixa:
outubro de 1931:
Considerando que o falecido associado contribuiu com a hW.
Considerando que e Diretoria de Docas e Obras do Porto de Re- portancia de 960600 sem eeixar beneficiário:
cife fez instaurar o presente inquérito contra diversos empregados. Resolve a Primeira Camara do Conselho Nacional do Tra-balhO
envolvidos em um vultoso furto de fazendas, provenientes dos sal- dar provimento ao recurso para mandar que a Caixa conceda ao rem
vados das alvarengas "Lenira" e "Catende.", que sossobraram na noite corrente o auxilio de 250$ para o pagamento das despesas do funeral
de 14 de maio de 136 (nota de culpa de. fls. 27/9);
de seu pai, recomendando que a Caixa solicite o reforço de verba neConsiderando que foram acusados de participarem do referido cessado 'para fazer face ao pagamento.
Rio de Janeiro, 10 de outubro de 1938. — Francisco Barbosa MI
delito vinte Ires empregados, porém ficou apurado que ~ente oito Rezende,
presidente. — A. Paranhos Fontenelle, reiator.
contavam mais de 10 anos de eerviços, circunscrevendo-se, pois, o
Fui presente. — J. Leonel de Rezende Atoint, proeurador geral.;
exame do inquérito "ex-vi" do art. 53 do indicado decreto número
20.465, esses últimos acusados, que são: José Severino da Silva.
SEGUNDA CAMARA
Tzains Vieira dos Santos, Manuel Severo dos Santos. Manuel Remirei
Machado, Horácio Moreira do Arriarei. João Batista Madureira, Oscar
Processo n. 13.190-38 — Vistos e relatados os autos do pré,
Marques de Assis e Amaro Paulino Gomes de Lima (certificados do
•
,
sente processo em que diversos funcionários da Companhia Ferrofls. 130 ti fl g . IQ> a fi g . 219\
Considerando que a Comissão de inque,rito, após o estudo de todas viária Itabapoana, dirigindo-se ao Exmo. Sr. Presidente da Repil,
.
as declarações prestadas. quer pelos empregados acusados, quer pelas Nica, pleitearn melhoria de vencimentos e o reconhecimento, pelo
Ministério do Trabalho, de seu sindicato de classe, afim de ser anc.4
testemunhas arroladas, conciuiu em seu relatório pelades
responsabiliSantos,
que.
xado asedos ferroviários da Leopoldina Railway:
dade direta de José Se.verino da Silva e [saias
exerciam na empresa as funções de escafandristas, e claes,ifidando os
Considerando que a matéria tratada nos presentes autos ntto d
da alçada dèste Conselho, e sim está afeta, a primeira parte, ia Codemais como cooparlicipantes indiretos no desvio das fazendas;
Considerando o fato que deu causa ao inquérito se resun.e em missões de Salário Mínimo, e, g segunda, ite Departamento Nacional
que, no dia 14 de maio de 1936, naufragaram as alvarengas "Lenirá" do Trabalho:
e "Calendé", com grande quantidade de fazenda, em virtude do que Resolve a Segunda Câmara do Conscillio Nacional do Trabalho
a Diretoria das Docas contratou com a Coinpentne de Tecidos Pau- encaminhar o processo á elevada apreciação do S
- r. ministro do Traim
lista o seiviço de salvamento, o que foi feito pelo niergulhador José belho.
Pereira da Silva, lendo sido, retirados três fardo3 e en eerradas as
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 1938. — Luiz Augusto do Rego
pesquizas. Posteriormente, o empiegado eseafaed rieta 'seles Vieira Monteiro,
presidente. — Edgard de Oliveira Lima, relator.
dos Santos solicitou ao seu companheiro José Pez :Ara de Silva o seu
peeesente.
— Waldo C. L. de Vasconeellos, adjunto do promaterial de trabalho, inclusive uma canoa, tendo cooseguido retirar,
no local do naufrágio, mais deis fardes, os quais foram distribuidos curador geral, interino.
Recurso. n. 3.068-38 — Vistos e relatados os autos do recanto
por José Severino da Silva cos dentais colegas, c ea citados no
interposto por João Pedro Bevilaqua, membro da Junta Adirdnletritquérile:
da Caixa de ApOsentaderia e PenstIes . dos gervicoa Urbanos pog
irregular não só o ato dos filia
cous,derando que a empresa,
Concessão em Niterói, da decisão da mesma Junta que nego
u a pendois citados empregados conto dos demais, em recebendo os salvad oa 84
requerida pelos beneficiários do falecido associado Dr. Manuel
classificanuc
como
falta
grave
passivei
de
punição..
prese,nle,
como
Pereira PRIXAO:
assim sendo.
normalmente
as
Considerando que nos termos do art. 31 do decreto n. 20.165,
normas
Considerando que o inquérito observou
de 1 de outubro de 1931, o que se exige e não é contestado peia ret.
trinadas nas "Instruções" deste Conselho;
Gerisiderando que pela iodara dos 96 depoimentos prestados se corrida é que o 'ide cuins , tenha pelo MOZIOS cinco anos da serconclue que os empregados (saias moira doo sauim e 30,4 &verta° vioe efetivo;
da Silva :neorreram na fina grave a que as refere a aliara a do, arConsiderando que competia emprèsz fazer os demontoS das,
ti go 51 do decreto ri. 20.465 (ato de W,Prager
ne); POT iseo que eles aoutribulettes ¡Ude noz 'vencimentos de ineung
r.11.
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Considerando que, se não o fez, não é a culpa imputável ao
"de cuins" nem tão pouco aos seus beneficiários, pois para tanto ha
rneios na lei, art. 43 do decreto citado:
Resolve a Segunda Calmara do Conselho Nacional d,) Traballo
glar provimento ao recurso para ser deferida a
1ai '.OS liepoliciados habilitados, devendo ser descontadas as contrioa)eões
'idas ,em atrazo.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 1938. — Luiz .4a9u,do do Rego
llonteiro, presidente. — Irineu Malagueta, relaior.
Eui presente. — Waldo Vasconcellos, adjunto do proctaz«lor
geral, interino.
Recurso n. 2.636-37 — Vistos e relatados os autos do recurso
Interposto por José Maria Perto, membro efetivo da Junta Administrativa da Caixa de Aposentadoria e Pensões de Servieos Urbatioa
por Concessâ'o, em Fortaleza, Ceará, da decisão da mesma que concedeu aposentadoria por invalidez a João Serpa Martins
'
Considerando que o associado, no laudo de 5 de julho de 1935,
#tpresentava sinusite de que se devia operar;
Considerando que no laudo de 23 de julho de 1937 nenhuma
esferência se faz a esta afecção;
Considerando que ha manifestações oculares dependentes de sintine e que, com o tratamento, são curáveis;
Considerando que da segunda junta médica faziam parte dois
)xtéclitios que funcionaram na primeira;
Considerando que esses mesmos médicos nada verificaram na
primeira perícia, de anormal no aparelho da visão
Considerando que no segundo laudo a junta afirma a existência
Be neurite ótica "com diMinuição da vista, marchando para a ce.
gueira";
Considerando que no atestado o mesmo médico oculista afirma
que "corre o perigo de perder totalmente a vista", ao passo que em
18 de setembro de 1937, o associado assina una documento, assinatura
gsue não denuncia essa perturbação da visão;
Considerando que diante desses elementos, o associado está cru
Ismadições "de ser aproveitado em outro qualquer emprêgo compa. tivel com as suas aptidões físicas e intelectuais":
Resolve a Segunda Câmara do Conse/he Nacional do. Trabalho
determinar que o recurso baixe em diligência á Caixa, afim de ser
hubmetido o associado á nova inspeção de saúde, funcionando conto
Perito oculista um outro especialista, tombem de reconhecido preparo e honestidade, e que, conforme o resultado, a Caixa consulte 'a
hnoprésa sobre o aproveitamento do mesmo em outro emprégo.
Rio de Janeiro, 19 de setembro de 1938. — Tri Angusto do
Rego Monteiro, presidente. — lrineu Malagueta. relator.
Fui presente.
Vosconcellos, adjunto do precurader
geral, interino.

s

Resumo n. 3.'41608 -- Vistos e relatados os autos do reenrao
ke-officio, interposto pelo tntÓrventor da Caixa de Aposentaderie e
Pensões dos Ferroviários da Fiorocabana nos termo,do § único do
krt. 114 do regularmente ele,ste Conselbe de seu to min concedeu
tiposentadoria por invalidez a Florêntino Gronzalet dei Rios.
Considerando que o laudo médico de 16 de junho de 1937. conMula que: "O paciente pode continuar a exercer seu reistér. de telefonisita, dando serviço diurno e em outra localidade em que não
festeja sujeito a novas reinfestações de malária";
Considerando que o laudo, de 20 de outubro de 1937 chega a
bernolusges semelhantes, terminando pelas seguintes palavras: "nestas oandicões o tratamento de que carece poderá ser feito em trabalho, salvo eventuais e possíveis agravações de momento de seu
estado";
Considerando que peto estudo de laudo se verifiea que o estado de nutrição bem como os grandes aparelhos de organismo estão normais, a exceção dos bronquice; que evidenciam os sinais da
toma;
Considerando que esses inesnsos sinais *da asma são Via de regra, tranáltórios, não havendo documento de lesão de aparelhe res;piratório;
,Considerando que de acerdo com o que ficou dito, nãO se trata
de invalidez e, sim, incapacidade transitória para o trabalho;
.
Considerando que a Constituição do 10 de Novenibro de 1937,
estabeleceu patrioticamente que "o trabalho é um dever Social":
Considerando que Elate dever não é s5 de quem trabalha, mas
também de quem dá o trabalho;
Considerando que a empresa, com visível inoompreensão do
»apel gue lhe cabe de cooperar para que a coletividade não se
Veja privada do esforço de um trabalhador e não seja a instituição
de previdência sobrecarregada com um onus de fato não lhe cabe,
informar que não dispõe de um lugar para o associado;
Considerando que, aposentado e recobrada a higidez, corno se
`dará, pois não se trata de invalidez, a Empresa recusará readmitir o
associado, como se tem dado em dezenas de casos sem que o Conselho tenha elementos para fazer que volte ao trabalho o associado
sadio, exonerando Misse modo o encargo da Caixa:
Resolve a 2a Câmara do Conselho Nacional do Trabalho dar
provimento ao• recurso para anular a aposentadoria concedida, pc
não estar o assl ciado incapacitado para o trabalho, e determinar ti
sua readmissão na empresa..
Rio de Janeiro, 19 de setembro de 1938.
Luiz Augusto do
Xisgoo Monteiro, presidente. — Irineu Malagueta, relator.
Fui presente. — Waldo Vasconeellos, adj. do profs. geral, interino.
f`

•

•
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Recurso n. 5.363138 — Vistos e relatados os autos do recurso
ex-officio Interposto pela Junta Administrativa da Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários da Paraná-Santa Catarina, nos
termos do p arárafo único do art. 114 do regulamento dêste Conselho do sua deciaão que concedeu pensão à mãe do falecido associado Gabriel Fernandes da Luz:
Considerando que apesar de citaria re g ularmente quando da
justificação judiciai do nome da beneficiária
a Caixa foi revel;
Considerando que o beeeficio foi legalmente concedido e que os
cálculos respectivos são homologados pelo Ser a iço Técnico Atuarial,
apenas não tendo sido feito o desconto da jota:
Resolve a Segunda Cântara do Conselho Nacional do Trabalho
negar provimento ao recurso para confirmar o benefício concedido,
mandando observar o parecer do Serviço Técnico Atuarial, e advertir a Junta Administrativa pela negligência revelada na defesa do
patrimônio e dos interesses da Caixa que lhe está confiada.
Rio de Janeiro, 3 de outubro de 1938. — Luiz Augusto do Régi
Monteiro, p residente. — trinca Malaguete, relator.
Fui presente.
Waldo O. L. de Vaseoncellós, adj. do proo
geral, interino.
TERCETII% CANIARA
Rec. Ob. 2.393-38 — Vistos e relatados ou autos do recurso "exofficio" interposto pela Caixa de Aposentadoria Pensões rios Ferroviários da Vitória a Minas, nos termos do art. 114, parágrafo único
do regulamento anexo ao Decreto n. 21.784, de 14 de julho de 1931
que concedeu pensão a Maria Loureird Pereira, viuve de João Vicente
Pereira:
Considerando que foram observadas todas as exigências legais na
concessão do benefício e que a beneficiária contraiu novas núpcias;
Resolve a Terceira Câmara do Conselho Nacional do Trabalho
negar provimento ao recurso para aprovar a concessão do benefício,
devendo ser observado o cálculo do Serviço Técnico Atue:ial, e determinar a perda do direito à pensão a partir de 30 de setembro de
1936.
Ttio de Janeiro, 12 de julho de 1938. --- Americo Ludolf, presidente. — Arthur Bastos, relator.
Fui presente. — Natercia da Silveira, ajudante do Procurador
Geral.
Proc. 17.313-37 — Vistos e relatados os autos do presente processo em que a. Estrada de Ferro Sorocabana submete ao julgamento
deste! Conselho o inquérito administrativo instaurado contra o empregado Alfredo Silva;
Considerando que o inquérito ora em julgamento foi instaurado
por ordem da diretoria da Estrada de Ferro Sorocabana afim de apurar o abandono de serviço sem causa justificada e desidia habitual do
empregado Alfredo da Silva, com mais de dez anos de atividade funcional,
Considerando que segundo as denúncias constantes da documentação de fls. 8 e 14, aquele ferroviário não é assiduo ao trabalho,
tendo deixado de comparecer ao serviço por período superior a 15
dias, sem prévia comunicação;
Considerando que a prova testemunhal confirmou a denúncia;
tendo, porém, o acusado, em sua defesa perante este Conselho (folhas
29), invocado como motivo determinante à sua reiterada auséacia
ss rviço a precar' . dade de seu estade de saude, r e4 • , .veu e.itl
em sessão de 12 de abril do corrente ano, converter o julgamento ern
diligência para que o mesmo empregado fosse submetido à inspeção
de saude, na Caixa de Aposentadoria e Pensões;
Considerando que, cumprida essa determinação, ficou apurado
pele laudo médico de fls. 43, que, em verdade, na espécie Se trata de
um empregado de sande precária cujo diagnostico justifica as razões
invocadas pelo reclamante;
Considerando, mais, que este juntou ao processo prova de que
esteve realmente afastado do serviço por motivo de doença;
Resolve a Terceira Câmara do Conselho Nacional do Trabalho julgar inoprocedente o inquérito e determinar á reintegeação do ferroviário Alfredo da Silva, com as vantagens legais, devendo ser descontados da indenização três meses relativos ao período da afastamento.
Rio de Janeiro, 6 de setembro de 1938. — Amerieo Ludolf, presidente. — Luiz Paula Lopes, relator.
Fui presente.
J. Leonel de Rezende Alviin, procurador geral.
Rec. 1.742-36 — Vistos e relatados os autos do recurso interposto
por Antonia Mediria da decisão da Junta Administrativa da Caixa de
Aposentadoria e Pensões dos Empregados da Companhia Telefónica
Brasileira que indeferiu o pedido de inscrição do irmão da recorrente
como seu beneficiário:
Considerando que a exigência do acerclão desta Câmara, de 11 de
janeiro de 1938, foi devidamente satisfeita, ficando provada a dependência ecOnomica exclusiva da beneficiária Fe/iciana Dutra Mediria
para com a recorrente;
Considerando que esta faleceu no curso do processo, bem como
aquele seu irmão;
Resolve a Terceira Camara do Conselho Nacional do Trabalho
mandar arquivar o processo.
Rio de Janeiro, El de setembro de 1938. — Americo Lutiolf, presidente. — Oscar Saraiva, relator.
Fui presente. — J. Leonel de Rezende Advim, procurador geral.
e
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BSCURSOS OBRIGATÓRIOS JULGADOS PELA TRECEIRA GAMARA DO
CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO

N. 3.230 - I. A. P. dos Maritimos - Confirmada a pensão concedida a Silvina Migueis.
N. 2.877 - C. A .P. de Serviços Urbanos por concessão em Rio
Claro. - Confirmada a aposentadoria concedida a José Melo.
N. 3.856 - C. A. P. dos Ferroviários da Rede Mineira de Viação. - Confirmada a pensão concedida a Manieta Augusta Xavier
Osório.
N. 3.222 - C. A. P. dos Aeroviários. - Confitmada a aposentadoria concedida a Joaquim Ribeiro, devendo, porem, ser observado o cálculo do S. T. A.
N. 3.332 - C. A. P. dos Ferroviários da Rede Mineira de
Viação. - Confirmada a aposonladoria concedida a José Ferreira
de Carvalho, devendo, porem, ser observado o cálculo do S. T. A.
N. 2.993 - C. A. P. dos Serviços de Tração, Luz. Força e Gás
de .São Paulo. - Confirmada a pensão concedida a Joacmina de Oliveira.
N. 3.208 - C. A. P. cia Companhia Cantareira e Viação Fluminense. - Confirmada a aposentadoria concedida a João Manuel
Coelho.
N. 3.061 - C. A. P. dos Ferroviários da Leopoldina Railway.
- Confirmada a aposentadoria concedida a Sebastião José Matola.
N. 2.358 - C. A. P. dos Ferroviários da Vitória a Minas Confirmada a pensão concedida a Maria Hipólito dos Santos, devendo.
porem, ser observado o cálculo do S. T.A.
N. 2.188 - C. A. P. dos Ferroviários da Vitória a Minas. 'Confirmada a aposentadoria concedida a Manuel Francisco Alves.
devendo, porem, ser observado o cálculo do S. T. A.
N. 2.487 - C. A. P. dos Ferroviários da Vitória a Minas. Confirmada a aposentadoria concedida a Benedito Ferrari, devendo
porem, ser observado o cálculo do S. T. A.
N. 2.546 - C. A. P. das Companhias Light, Jardim Botánico
e S. A. du Gaz. - Confirmada a pensão concedida a Donatália da
Piedade Oliveira, devendo, porem, ser observado o cálculo do S. T. A.
N. 2.561 - C. A. P. da Companhia E. de Ferro e Minas de São
Jerônimo. - Confirmada a aposentadoria concedida a Leonardo Esgobar.
N. 2.338 - C. A. P. da E. de Ferro Vitória a Minas. - Confirmada a aposentadoria concedida a Joaquim Nogueira,
N. 2.498 - I. A. P. dos Marítimos. - Confirmada
a aposencálculo
do
tadoria concedida a Gregônio Manuel Porto,
N. 2.489 - I. A. P. dos Marítimos - Confirmada a aposentadoria concedida a Moisés Menezes dos Santos.
N. 2.493 - I. A. P. dos Marítimos. - Confirmada a aposentadoria concedida a António Rodrigues Elvas Júnior.
N. 2.385 - C. A. 1'. dos Ferroviários da E. de Ferro Vitória
a Minas. - Confirmada a pensão concedida aos herdeiros do JOã3
Elias dos Santos.
N. 2.114 - 1. A. P. dos Marítimos. - Confirmada a aposentadoria concedida a João dos Santos Mendes.
N. 2.453 - C. A. P. da Companhia Mineira do Eletricidade. :Confirmada a pensão concedida a Ana Machado Borges.
N. 3.099 - I. A. P. dos Marítimos - Confirmada a aposentadoria concedida a Aquiles da Silva Reis.
N. 3.576 - C. A. P. dos Serviços de Tração, Luz, Força e Gás
do Rio de Janeiro. - Confirmada a pensão concedida à herdeira de
'Artur de Andrade, devendo, porem, ser observado o cálculo do S. T. A.
N. 3.102 - C.A.P. dos Serviços de Tração, Luz, Força e Ou
• Rio de Janeiro. - Confirmada a aposentadoria concedida a Trinem Pacheco dos Santos, devendo, porém, ser observado o cálculo do
S.T.A.
N. 3.191 - C.A.P. dos Ferroviários da Rio Grande do Sul Confirmada a pensão concedida aos herdeiros de Manuoel Fsirreira,
devendo, porém, ser observado o cálculo do S.T.A.
N. 3.484 - C.A.P. da Leopoldina Railway Confirmada a
aposentadoria concedida a Honorato Rocha, devendo, porém, ser observado o cálculo do S.T.A.
N. 3.485 - C.A.P. dos Serviços Públicos Urbanos, em S. Luiz
- Confirmada a aposentadoria concedida a João B. Pinheiro, devendo, porém, ser observado o cálculo do S.T.A.
N. 3.549 - C.A.P. dos Ferroviários da Sorocabana - Confirmada a aposentadoria concedida a José Eugênio de Oliveira, devendo, porém, ser observado o cálculo do S.T.A.
N. 2.881 - C.A.P. dos Ferroviários da S. Paulo Rallway :Confirmada a aposentadoria concedida a Antônio Gomes da Silva, deyendo, porém, ser observado o cálculo do S.T.A.
N. 2.741 - C.A.P. da Rede Mineira de Viação - Confirmada
a aposentadoria concedida a José Alexandre da Costa, devendo, porém, ser observado o cálculo do S.T.A.
N. 2.700 - C:.A.P. dos Ferroviários da Maricá - Confirmada
á aposentadoria concedida a André Pais Migneus, devendo, porém,
6cr observado o calculo do S.T.A.
N. 3.662 - C.A.P. da Ré& Mineira de Viação - Confirmada a
aposentadoria a Tesidóro Silva.
N. 3.982 - C.A.P. dos Serviços de Tração, Luz, Força e Gaz
'de São Paulo - Confirmada a aposentadoria concedida a Francisco
P:as.
‘.p. d t s: Ferroviários do Rio (Irando, do Sul N. 3.19?
Confirmada a pen-ão coucedida aos herdeiros de Azuil Continha
Duarte.
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N. 3.193 - I.A.P. dos Marítimos - Confirmada a aposenta.'
daria concedida a José Rodrigues.
N. 3.195 - I.A.P. dos Marítimos - Confirmada a apoaanitado,
ria concedida a Joâo Pereira Tomás.
N. 2.981 - C.A.P. dos Serviços de Tração, Luz, Força e GO
de São Paulo -- Confirmada a a p osentadoria coneedida a Jo0,
dos Santos.
N. 3.001 C.A.P. da Time Rio de Janeiro Cily Improvement3s
C. Ltda. - Confirmada a a p osentadoria concedida a Fulvio d'Aon
tonis.
N. 3.000 C.A.P. dos Ferroviários da Rède Viação Paraná+
Santa Catarina - Confirmada a pensão concedida aos herdeiros
dd
José da Silva.
N, 2.941 - C.A.P. dos Serviços de Tração, Lua, Força e Galli
de São Paulo - Confirmada a aposentadoria concedida a Joad
Mendes.
N. 3.453 - C.A.P. dos Portuários de Imhituba - Confirma,
da a pensão concedida aos herdeiros de António Matos, devendo, pcs
rém, ser observado o cálculo do S.T.A.
N. 2.410 - C.A.P. dos Ferroviários da Vitória a Minas
Confirmada a a p osentadoria concedida a Sebastião Gonçalves Pire;
devendo, porém, ser observado o cálculo do S.T.A.
N. 3.270 -- C.A.P. dos Serviços de Tração, Luz, Força e Gol
do Rio de Janeiro. - Confirmada a pensão concedida aos herdeiroa
Noel Batista Gonçalves,
N. 3.268 -- C.A.P. dos Serviços de Tração, Luz, Força e Gaa
Rio de Janeiro - Confirmada a pensão concedida aos herdeiros ded
Francisco Pinto de Barros.
N. 3.021 - C.A.P. dos Em p regados da S. A. Empresa Tração,
Luz Elétrica de Aracajú. - Confirmada a pensão concedida aos her4
deiros de João Francisco Bomfim, devendo, porém, ser observado O
cálculo do S.A.A.
N. 2.724 - C. A. P. da Viação Férrea do Rio Grande do
Sul. ~I
Confirmada a pensão concedida aos herdeiros de Dilermando Rodriguefi
Aguiar, devendo, porém, ser observado o cálculo do S. T. A.
N. 3.278 - C. A. P. dos Serviços de Tração, Luz, Força S4
Gaz do Rio de Janeiro. - Confirmada a pensão concedida 'aos hei'.,
deiros de José António da Silva, devendo, porém, ser observado d.
cálculo S. T. A.
N. 1.401 - C. A. P. dos Serviços de Tração, Luz Força e Giat
do Rio de Janeiro. - Confirmada a pensão concedida a béneficiá-+
rios de João Moreira de Carvalho, devendo, porém, ser observado O
S.
A.
N. 1.935 - C. A. P. dos Serviços de Tração, Luz, Força
Gaz de São Paulo. - Confirmada a a p osentadoria Concedida ai
Francisco Poleio.
N. 1.618-3 - C. A. P. dos Portuários da Bafa. - Confirmada
a ap osentadoria concedida a Carlos Frederico Fernandes Neto;
de-k
vendo, porém, ser observado o cálculo do S. T. A.
N. 1.455 - C. A. P. dos Serviços P. Urbanos, em São Lua.
- Confirmada a a p osentadoria concedida a José Carlos Penha,
dcs
vendo porém, ser observado o cálculo do S. T. A.
N. 2.160 - C. A. P. dos Ferroviários da Réde Mineira de
Viação. - Confirmada a a p osentadoria concedida a Eduardo • Josel
Nogueira.
N. 2.087 - C. A. P. dos Ferroviários da Cia. Paulista
de 21.
de Ferro. - Confirmada a aposentadoria concedida
a Sebastião Cais
doso.
N. 1.820 - C. A. P. dos Ferroviários da Noroéste do Brasil.
- Confirmada a pensão concedida
aos herdeiros de Benedito Bastos.
N. 1.M5-37 - C. A. P. dos Ferroviários da Me Mineira
da
Viação. - Confirmada a aposentadoria concedida a José Batista
Laporais.
N. 1.897-37 - C. A. P. dos Serviços de Tração, Luz,
e Gaz do Rio de Janeiro. - Confirmada a pensão concedida aPoria
An,
tónio Rodrigues de Amorirn, devendo, porém, ser observado o oll4
culo do S. T. A.
N. 1.506 - C. A. P. dos Ferroviários da Réde Mineira 4t1
Viação. - Confirmada a aposentadoria concedida a Manuel
da Bilasii
Filho.
N. 1.769 - C. A. P. dos Portuários de Manãos. - Confiam*:
a aposentadoria concedida a José Rodrigues da Silva.
N. 1.761 - C. A. P. da Cia. Estrada de Ferro e Minaa
S. Jeretnimo. - Confirmada a aposentadoria poncedida a ill/voncl
José Machado.
N. 1.762 - C. A. P. da Cia. Estrada de Perro e minas 'dl
Jerónimo. - Confirmada a aposentadoria concedida a João Batiaig
da Silva.
N. 1.930 - C. A. P. dos Serviços Urbanos por Concessão, sag
Campinas. - Confirmada a aposentadoria concedida a Faltei° Paig
de Camargo.
N. 1.544 - C. A. P. da The San Paulo Gaz Co. Ltd. •-•
Confirmada a aposentadoria concedida a Juan Flores Reyes, devendd,
porém, ser observado o cálculo do S. T. A.
N. 1.500 - C. A. P. dos Serviços de Tração, Luz, Força e Glel
de São Paulo. - Confirmada a aposentadoria concedida a ~MC(
Tnuon, devendo, porém, ser observado o cálculo do S. T. A.
N. 1.151 -- C. A. P. dos Ferroviários da Rêcle Viação Pai
saida Catarina. - Con.t'irmada a aposentadoria concedida a Mcs
liou! ,I,,s Saidos, devendo, riorcin, ser observado o cálmlo dó S. T.
. 2.121 - C. A. P. •los Ferroviários da Rède Mineira M.
- ennfirmada a aposentadoria concedida a Pedro Filpo.
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N. 1.256 - C. A. P. ds Ferroviários da Companhia Paulista
d- Estradas de Ferro. - Confirmada a aposentadoria concedida a
Eduardo Alípio Sina5es, devendo, porém, ser observado o cálculo
do S. T.
N. 1 .Cdld - C. A. P. (ais Sarviços -(1 , ? Traaa o, Luz, Força e Gaz
de S. Paulo. -- Confirwadn ann , rnfr In re e eedirla Augnz!o
Martins dos Santos, devt-ni l o, porém, ser oberva KJ o cálculo ;11,
S. T. A.
N. 1.1:11 - C. A. P. dos Ferroviários da Flècle Parai aSanta Catai : na. - Confirmada a aposentadoria concedida a Manuel
de Souza.
N. 1.591 - C. A. P. de Servicos Urbano= por concessão. em
Salvador. - Confirmada a aposentadoria concedida a Agnaldo Idas
Chagas.
N. 1 . 181 - C . A. P. dos Serviços de Mineração, em Morro
Velho. - Confirmada a aposentadoria concedida a Francisco Machado da Costa.
N. 1.939 - C. A. P. dos Ferroviários da Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina. - Confirmada a pensão concedida á viuva
de Lourenço Vilela.
N. 683 - C. A. P. da Central do Brasil. - Confirmada a apaseatadoria concedida a Adrião Ramos.
N. 820 - C. A. P. dos Ferroviários da Rede de Viação Paraná-Santa Catarina - Confirmada a pensão concedida aos herdeiros de Narciso Cordeiro.
N. 1.510 - C. A. P. dos Ferroviários da Rede Mineira de
Viação. - Confirmada a aposentadoria concedida a Pedro Brandão.
N. 1.757 - C. A. P. da ompanhia Paulista de Estradas de
Ferro. - Confirmada a aposentadoria concedida a Antônio Inácio
da Costa.
N. 1.927 - C. A. P. dos Ferroviários da Ude Viação ParanáSanta Catarina. - Confirmada a aposentadoria concedida a Manuel
Rosa do Amaral.
N. 1.978 - I. A. P. dos Marítimos. - Confirmada a aposentadoria concedida a Otávio Dias Ribeiro.
N. 1.816 - C. A. P. dos Serviços de Tração, Luz, Força e Gaz
do Rio de Janeiro. - Confirmada a aposentadoria comedida a Antônio Simões Matos, devendo, porém, ser observado o calcula do
S. T. A.
N. 1.754 - C. A. P. da Companhia Paulista de Estradas de
Ferro. - Confirmada a aposentadoria concedida a Gonçalo LODPS.
N. 1.605 - C. A. P. dos Serviços Urbanos. em Belém. - Confirmada a pensão concedida á viuva de João Gomes de Melo.
N. 1.818 - C. A. P. dos Serviços de Traga°, Luz, Fona e
Cm do Rio de Janeiro, devendo, porém ser observado o cálculo
do S. T. A.
N. 1.686 - C. A. P. dos Serviços de Tração, Luz, Força e
Gaz de S. Paulo. - Confirmada a aposentadoria concedida a Glorge
Varo, devendo, porém, ser observado o cálculo do S. T. A.
N. 1.519 - C. A. P. da Companhia Paulista de Estradas do
Ferro. - Confirmada a apoaentadoria concedida a Ludovico Calderini, devendo, porém, ser observado o cálculo do S. T. A.
N. 2.154 - C. A. P. dos Ferroviários da Rède Viação ParanáSanta Catarina. - Confirmada a aposentadoria concedida a Josd
Roda.
N. 1.755 - C. A. P. dos Ferroviários da Companhia Paulista
a Primo Brngantini, devendo, porém, ser observado o calcou) da
S. T. A.
N. 1.709 - C. A. P. da Companhia Paulista de Estralas
de Ferro. - Confirmada a aposentadoria concedida a Alvaro Pacheco de Melo devendo porém, ser observado o eálculo do S. T. A.
N. 2.076 - C. A. P. dos Ferroviários da Rede Mineira .10
Viação. - Confirmada a pensão concedida aos herdeiros de dato
Ferreira da Rosa.
N. 2.136 - C. A. P. dos Ferroviários da Rede Mineira de Viação. - Confirmada a pensão concedida aos herdeiros de José Larnin
de Sousa.
N. 1.877 - C. A. P. dos Serviços de Tração, Luz, Força e Gás
do Rio de Janeiro. - Confirmada a aposentadoria concedida a Pedro
Claudino da Costa.
N. 1.911 - C. A. P. da Imprensa Nacional. - Confirmada a
pensão concedida aos herdeiros de Ida Antero da Silva, devendo, porém, ser observado o cálculo do S. T. A.
N. 1.457 - C. A. P. dos Ferroviários da Rêde Mineira de Viação. - Confirmada a aposentadoria concedida a João Rodrigues Sobrinho.
N. 1.543 - C. A. P. da The Rio de Janeiro City Improvenients
Co. Ltd. - Confirmada a aposentadoria concedida a Análio Martins
Rouband.
N. 1.786 - I. A. P. dos Marítimos - Confirmada a aposentadoria concedida a Oscar de Sousa.
N. 3.338 - C. A. P. da Companhia Paulista de E. de Ferro.
- Confirmada a aposentadoria comedida a Silvio Machado Cruz.
N. 3.017 - I. A. P. dos Marítimos. - Confirmada a aposentadoria concedida a André Avelino Nunes.
N. 1.480 - C. A. P. da, impren.t.a Nacional. - Confirmada a
pensão concedida aos herdeiros de Francisco da Silva Cabral, devendo, porém, ser observado ol cálculo do S. T. A.
N. 1.751 - C. A. P. dos FeiTOVIÚViOs da Companhia Paulista
de E. de Ferro. - Confirmada a aposentadoria concedida a Virgilio
Marques.
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N. 1.567 - C. A. P. dos Serviços de Tração, r az. Forra e dás
de São Paulo - Confirmada a aposentadoria conredida a Joaquim
F. de Carvalho.
N. 1.088 - C. A. P. dos Serviços de Tração, Luz, Força e Gás
do Rio de Janeiro. - Co .ifirmacla a aposentadoria concedida a
Eduardo 11finiMeo. devendo, porem, SP1 fiLif.'• ervadO O cálculo do S.
T. A.. 2.155 - C. A. P. da C,inpanlin., Cantareira e A'iução
Inimarae. - Cuorivirwla a ,aposentadoria concedida a Jot.e Vieira
Leal.
N. 2.108 - C. A. p . da Companhia PauliSta de Estradas de
- COVfiriTtOda a aposentadoria conced , ria a José P. Lobato.
N. 2.127 - C. A. P. dos t r•Jrrnviiri, , s (Ia Ilêdo Mineira de Viação. - Confirmada a aposentadoria concedida a Joaquim Tito Oregório .
N. 728 - C. A. P. dos Aeroviárins. - Confirmada a pensão
concedida tos herdeiros de Antônio José de Matos, devendo, porém,
ser observado o cálculo do S. T. A.
•N. 1.312 - C. A. P. dos Serviços de Tração, Luz. Força e Gás
de São Paulo. - Confirmada a aposentadoria concedida a Gregório
de Lura.
N. 1.977 - C-. A. P. dos Portuários de Recife. - Confirmada
a pensão concedida aos herdeiros de Jonas Francisco da Silva.
N. 1.054 - C. A. P. dos Serviços de Mineração, cru Morro Velho. - Confirmada a aposentadoria concedida a João Batista Cordeiro.
N. 2.179 - I. A. P. dos Marítimos. - Confirmada a aposentadoria concedida a Luiz Baiana de Oliveira.
N. 1.932 - C. A. P. dos Ferroviários da Companhia Paulista.
- Confirmada a aposentadoria concedida a Antônio Barreto Prata.
N. 1.994 - C. A. P. dos Serviços de Tração, Luz, Força, e dás
do Rio de Janeiro. - Confirmada a pensão concedida à viuva de José
Ferreira Rabaça.
N. 1.456 - C. A. P. dos Ferroviários "da Rede Mineira de Vir.
cão. - Confirmaria a a posentadoria concedida a Antônio Joaquim
da Silva.
dr: 1.466 - C. A. P. dos Ferroviários da Rôde Mineira de Via- Confirmada a aposentadoria concedida a Fernando Silva.
N. 1.546 - C. A'. P. da ,Companhia Paulista de Estradas de
Ferro. - Confirmada a aposentadoria concedida a Artur Gatti.
N. 1.500 - C. A. P. da Companhia Paulista de Estradas de
Ferro. - Confirmada a aposentadoria concedida a Antônio José de
Brita).
N. 2.225 - C. A. P. dos Portuários de Santos. - Confirmada
a periprin enneedida aos beneficiários de José Guedes de Paiva.
N. 1.791 - C. A. P. dos Ferroviários da Norofçste do Brasil.
- Confirmada a anosentadoria concedida a Tomás de Sousa.
N. 2.101 - C. A. P. dos Ferroviários da IIMP Aflasdint de Viacão. - Confirmarla a annQ p ntafInvia concedida a Sohnoti5n Corro
N. 2.081 - I. A. P. rios Marítimos. - CDTIfirri nda -a pensãc
CODen(l ifin ” nq herdeiros 'de Saverion 'Pe reira de Aran'tn.
N. 1.821 - T. A. P. (los Marítimos. - Confirmada a anosentadoria ronredida a José Alvas Castelo Júnior. ~ando. porém
ser nhC Prvfni n n emenlo do 5. T A.
n. 4 R" -- C. A. P. dos Sarviaos Urbanos por Concessão sor
Pelo Tforiion t e. - Confirmada a annsentadoria concedida a Antanh
Inác io
D as ida devendo. nnrém. ser observado o eátenlo rio S. 'I'. A.
N. 1,741 - 1. A. P. rios Marítimos. - Confirmada a aposenta.
daria concedida a Jacinto Raposo dos Santos.
lioRliioto Nacional de PrevidAncia.
339a SESSÃO DO DOM-MIMO Dr.I.InnnATIVO - 13 DE DEZEMPtio flT f938
Aos treze dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos
trinta e oito, às dez horas da manhã, na sede do Instituto Nacional
de Previdência, sob a presidência do Sr. Dr. José efundido de Lima
Ferreira, no impedimento do Sr. Dr. Aristides Casado, e presente
os membros do Conselho Deliberativo. Sr. Francisco Munia Freire
Drs. Herbert Moses, Gualter de Pinho Bastos e o Sr. prociirador, Dr
Gualter José Ferreira. realizou-se a 339` sessão do Conse
lho naliherativo do Instituto Nacional de Previdência, tendo sido tomadas as seguintes decisões:
• Habilitações a pecúlio julgadas:
Relator, Sr. Francisco Munia Freire:
N. 1.883 - Pecúlio obrigatório de 15:000000
Conta Rasando
Antônio Gomes. - O Conselho Deliberativo, de acordo com oarecer
e voto do Sr. relator, resolve deferir o pedido de fls. 35. da 'beneficiária Jurema, filha do ex-contribuinte Rasando António Gomes.
N. 3.657 - Pecúlio obri gatório 15:000$000 - Conl. José Teixeira Sampaio. - Adotando o parecer e voto do Sr. relator, resolve
o Conselho Deliberativo deferir o Dediib de fts. 28, da beneficiária
Maria José da Silva Sampaio, nos termos do mesmo Parecer.
N. 3.812 - Pecúlio obrigatório 5:0008000 - Cont. João de
Sousa Brandão. - O Conselho Deliberativo, de acordo coro o parecer
e voto do Sr. • relator, resolve autorizar o paganionto da :Mação e
pensão que competem à viuva e aos filhos do ax-contribilinte João
de Sonsa Brandão, atentos os cálculos a partilha de fls 59.
N. 4.668 - Pecúlio obrigatório 15:dn04000 -. Conf.. Raimundo
Mago Barros de Sousa. -- Adotando o parecer e voto do Sr. Maior,
resolve o Conselho Deliberativo auloritar
pagamento da parte
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Enfie do pecúlio partilhado a fls. 16 e que fora reservada por força
n le sua deels5o de fls. 18. a D. Júlia Moura Rego Barros, viuva do
de-ett jus
N. — Pecúlio facultativo 25:0(10$000 — Cont. Joito Batista
de Morais. — Adotando o parecer o voto Ito Sr. relator resolve o
Coneelho Peliborativo antorieer o pagamento da meação 21 viuva do
dc-tujvs..e das quotas parles e pões que corre , poridem aos seus
filhos Slonien. Ana Rita. Will/semeia e Outubrino, na conformidade da.
a gente do filho ausento. MOS termos
paetillta te fls. 32, e
meemo parecer lodo derme, 1 curomida a eeigaria lenitiva à
do perecer rio fls. 34.
11ãO OXIS1 úiieii de outro ., li e nefi s iái ias
N. 1.707 — PocOlio .ebrigeldi io 13 :00030 — Cool.
de Miranda Rodeiewea adeowee o parecer e voto do Sr. relator,
resolvo o Conselho Indiberat;vo lietorizur o p .a-semento lo pecúlio
liquido eeirtilliedo a fls. 20. aos irmãos da ex-eordribuinte Zuleika
de Mironda Rodrigoos.
Maior. Dr. Herbert stnee::
N. s ef,e; oeeole, obeieresrio 15:0~00 — Cont. :kdolvino
de Araujo. — Adotei-ido o ',ar p e, r e voto do sr. Maior, resolve o
Conselho Deliberelivo autorizar ri tateamento da meação o pensões a
que têm direito a viteva e os fi l ieis do ex-cordrinuinte Adelvino de
Araujo, de acordo e na fórnia doe eeleulos e mi-elidia de fls. 30. observando-se, porém, quanto ao pagamento das pensões, a exigencia
parto final do parecer fia Procoredoria, a fls. 37.
N. 4.556 — Peefflio oLrigntorm 15:0u0$000 — Cont. Carlos Guilhon. — Adorando o parecer e edis) do Sr. relator. resolve o Conselho 'deliberativo aolorizar o aeeamento das P(914.- )e3 nertencentes
aos filhos do ex-eontrihuinte Caches Guilhon. na conformidade dos
cálculos e partilha de fls. 21, as quais toren] reservarias por força
de sua decisão de fls. 21.
N. 4.785 — Pecúlio obrigatórie 15:000$000 — remi. Renato Rocha de Moura. — AelOtallito o piii . •reer e voto do Sr, relator. resolvo o
Conselho Deliberativo autorizar e pngamento das quotas partes que
competem aos beneficiarine Risoieta, Regina e Roberto, irmãos do
ex-contribuinte Renato Borba de Moura, na conformidade da partilha
de fls. 17, e reservar a parte d,e- herdeiros da irmã falecida Rachel,
nos termos do parecer de fls. 18. ita Procuradoria.
N. .1.846 — Pecúlio obriga t óilo 15:000P000 Cont. Júlia Lesse
de Barros. — Adotando o parece; e voto do Sr. re t alio', resolve o
Conselho Deliberativo ali mil/ai ii pacamento di. .orúlin líquido partilhado a fls. 27, aos irmãos e únicos beneficiários do ex-contribuinte Júlio Leesa de Barros.
Relatou. , Dr. Giralier de Pinha Rastos:
N. 2.150 — Pecúlio oliripetdeio 15:00K00-1) — Cont. Raul Auto
de Situas-. — Adotando o peeecer e voto do Sr. relator, resolve o
- Conselho neliborativo amo-irisar o pagernonio da imota pa • le pertencente à pensionista Ame fdlei li pe-contribuinle Raul Auto do Simas,
na conformidade da partilha Lie 11 , 27. e feito em tempo o desconto
da parte capital ineluida nes ponsees eenejease
N. 3.299 — Pecúlio obri 1 to :Onn.tTn n — Coei ,Toaquim
Lobo de Menezes. -- Aciotanoo ii 1..,,c,"cue e voto do Sr. relator, resolve o Conselho Deliberativo altdrizer n pagand , nto da parte do pe.:
~o que fora reservada per eine', le sua derdsão de fls. 22, aos
irmãos do de-rufus, alento; o s calilidos e partilha de fls. 12.
Conte João Pedro
N. 4.188 — Pecúlio obrientorio 15:0110$000
Alves vieir iu . adotando o parecer e voto do Sr. relator, resolve
o Conselho Deliberali‘o deferir o pedido de fle, 38, da pensionista
Carolina Libero Vieira,
N. 4.157 — Pecúlio obrigalárin 5:O001t 000 — Conf. Jorge José
con,e1bo Deliberativo, de acordo coro o parecer e voto do
Sr. relator, resolve indefel ir o pedido cio fls. 29 e 30, mantendo,
aseine sua decisão de fls. ae.
Processos jubizados.
N. 29. 709-J8 — Representaç5o do Sr. presidente. — O Conselho
Deliberei i\ i, dome dos fatos narrados pelo Sr. presidente, aprovou
Loj as as inedidne por ele ti inala e poliu que se extendessem as
inve:digasdes à compra de onderial feito para as obras de ampliação
do Edifício Sede.
— Consinta do Sr. preeidente. — O Conselho Delibepresidente, resolve, de arordo com
rai is o, ai,tideodo à COIlg011a
portai ia baixada por Sua Feeelencia o Sr. ministro do Trabalho,
Indústl ia e ColOrein, seja o abend de um rnês de vencimentos, pago
sem reeleições aos funcionários lo Instituto.

Dezembro de 1938

de 1937, enviadas ao Tribunal de acordo com o art. 38 § 4° da lei
de re Qponsán. 24, de dezembro de 1935, com a indicação de número
veis e das contas que não foram remetidas ao mesmo ', t ribunal. (.1,0.
10.229). — O Tribunal resolveu que o prazo se cante de nordo com
. no "piáo art. 8 0 das Instruções para a tomada de contas, publicadas
ido Oficial" de 28 de outubro findo.
Ministério da Fazenda:
Ofícios lis, 12.915 e 13.376, de 13 de oulutira e 3 de novembro
dd corrente ene. sObte ii enfarai:OS COIChl'adOS SilO liS. 28? com Autoiuúvest Santa luzia Ltda. e 283 com Industrias Químicas Brasileiras
"Iduperie I" S. A, teue fornee i men los., respeeti x amou te, ao ServiçO
Trall 'l.tor ' e . 10 Nlinistério da Educação e à Casa da Moeda. (PG.
25 203 e 25. ;5G3) . — O Tribunal ordenou o registro dos aludidos
cuntralos.
Processes:
De sn agarnento de 1:103$300 a Oscar Tavea ai Comp., de dívidas
de exercicios fluidos e de 32:502$0b0 à Comp. Mate Larangeira S.A,
imns• termos do decreto n. 23.298, de 27 de outubro de 1933 (PG.
e.825 e 22.187). — O Tribunal ordenou o registro eus aludidas des-.
pesas.
De concessão;
De aposentadoria a Benedito Quintino dos Anjos, mariabeire
classe "D" do quadro I do Ministério da Marinha (PG. 25.646), -..
O Tribunal ordenou o registro da aludida conceseão.
De montepio e meio soldo a Julieta. Joviniano Coutinho, viuve
do 2" tenente reformado da Policia Militar do Distrito Federal, Davi
de Azevedo Coutinho (PG. 22.994). Converteu-se o julgamento UI
diligencia para os fins indicados nos pareceres.
De melhoria de pensão, nos termos do decreto-lei n. 196, de 22
de janeiro último, a Maria José Correia de Azambuja a outras, filhas
Correia:,
do marechal reformado do Exército José Joaquim de Aguiar
te..
a Carmen Pilar Lesse de Vasconcelos e outras, filhas do capitão
liellte Oscar Lona Freire Pilar; a Botina Luzia Rosa de Siqueira,
volva do capitão tenente comissário da Armada, Eduardo Serres de
Oliveira; a Maria da Glória Carvalho Guilhern, viuve -do capitão tenente da Armada, Mario Vitor Barreto; a Maria Angelica Soares BerBoda"
,Ink e outra, irmãs do 2° tenente do Exército Francisco de
Soares Berlink e a Maria da Penha de França Pederneiras, viuve do
coronel do Exército Achiles Veloso Pederneiras. (PG. 24.817, 25.232,
8.264, 25.143, 25.005 e 25.007).
— O Tribunal ordenou o registro das aludidas concessões e, bem
sim,
das despesas classificadas.
as
Ministério da Viação e Obras Públicas:
Aviso n. 3.'763, de 26 do mês findo, com o termo de contrato
celebrado com a The Amazon River Steam Navigation Company
(1.911) Limited (Companhia Brasileira de Navegação do Rio Amazonas), de acordo com o decreto-lei n. 306, de 26 d3 fevereiro deste
ano, para o serviço reguler de navegação do Rio Amazonas e seus
afluentes, e linha marítima alé Paramaribo. — O Tribunal comerseu o jedgamento em diligência para os fins indicadosnos Acne a, C e-.
d da informação.
Relatadoe pelo Sr. ministro Ruben Rosa:
Ministério da Agricultura:
Aviso n. 2.267, de 26 de maio último, sobre a dilatação do prazo,_
até 31 cie agosto do corrente ano, para tomada de caias 00 atuale
pagador do mesmo Ministério (PG. 8.386). — O Tribunal resolveu_
mie s.., responda, informando que o prazo de 6 meses deve ser con-tado de acordo com o art. 8° das Instruções para tomadas do contas:
Publiendas no "Diário Oficial" de 28 de outubro últimoc

Ministério da Viação e Obras Publicas:
Oficio n. 526, de 28 de junho último, da Rede de Viação Cea_
rense, solicitando instruções em torno da constituição de comiesãe
de tornada Je contas dos responsáveis que terá de 'erabalhar junto
repartição. (PG. 15.627). — O Tribunal determinou qucmesma repartição.
se responda que cabe às secções de contabilidade, a que estão su:.Wtos os responsáveis, organizar os procesos de suas tomadas de con=
clk
tas, de acordo com as instruções publicadas no "Diário Oficial"
28 de outubro próximo findo.
Quanto às comissões especiais, a que se refere a lei n. 573, de
de 191
de novembro de 1937, e relativa ao período de 1 de janeiro
Mi
a 31 de dezembro de 1934, estão dependendo de pareceer do Sr.
'listro da Fazenda.
M i nistério do Trabalho, Indústria e Comércio:
Ofícios os. (550 e 666) de 12 e 27 de outubro, do Serviço do PW
voai,
sobre o pagamento de 94$600, em quanto importa a folha de grg.
Nova:dono
ne
1938
sere •:. 76 •— SESSÃO ORDINÁRIA EM 11 DE
tificacão por serviços extraordinários, em agosto Último, ao chefe ri
e 27.173)..,;
"e e reelèneia d.) Sr. minietro Tavares do Lira. — Procurador, Dr. Portaria, Tiburcio do Amorim Teixeira. (PG. 27.143
O Tribunal ordenou o registro da aludida despesa.
Seeretário, Eduardo Ameeico tio iaria.
Leme d de eenlei Meio
ituben
" lnlinietério da Fazenda:
Preeed i es os Srs. ,llinestioe Otavio Tafaiiiirlio de
de
hen Tos.: Américo. Bernardino de ous'a, Ertiai, Lopes e
ofícios:
Castro aiuoes, foi eberla à sessão.
N. 13.159, de 25 do mês findo, da Comissão Central de Compre
rie l ate41 oe rielo Sr. ministro 01 ávio Tarquinio de S . ei=ee:
sonre a restituição da caução depositada pela Sociedade Técnica Par Otieie n. eier.lo 1 d . : egosto último, da D i retoria de Toe.,e1-; de lista LI li., e, .no garantia do contrato n. 192, de, 1933. (PG.25.560:
Ce-atese. coro relerrio ¡toe lt ( r'u de torceria te cutuas di e.:orcii:io — O Tribunal eut.orizmi a restituição da aludida caução.

TRIBUNAL DE CONTAS

Sábado 17

DIÁRIO OFICIAL "(Secção

N. 13.268, de 29 de outubro findo, da Comissão Central de Compras, pagamento de 104:535$000 a Dias Garcia & Comp. Ltda., por fornecimentos ao Ministério da Viação (PG. 23.425) .— O Tribuna, ordenou o registro da aludida despesa.
Processos:
De pagamento de 5:500$000 a José Rodrigues, nos termos bs. iecreio n. 23.293, de 27 de outubro de 1933 (PG. 26.811) .— O ribm•
nal ordenou o resisti° da aludido despesa.
De concessão:
De aposentadoria a João Batista dos Santos, marinheiro, caFs3
"D'' do Quadro I do Ministério da Marinha e a Felix de Barros Cava:canti de Lacerda, Embaixador. (PG. 11.324 e 25.645).
De melhoria de pensão, nos termos do decreto-lei n. 196, de 22
de janeiro último, a Aleth Taumaturgo de Azevedo Duns- e nitras.
filhas do marechal reformado Gregário Taumaturgo de Azevedo: a
Maria Braga Coelho, mãe, viúva, do mecânico naval de 2' classe, suboficial da Armada, Rodolfo Bastos: a Estelle Fleury, esposa do exmajor do Exército Carlos da Costa Leite; a Tupacun Espinola Morgado, esposa de Alei Morgado ex-2° tenente intendente naval da Aemacia
e a Vitória da Costa Lopes, viúva do 30 sargento da Armada, Glieério
Lopes (PG. 25.006, 25.608, 25.628,•9.454, 22.970) .— O Trsbunal
ordenou o registro das aludidas concessões e o das despesas 2iassifi-

ass
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2.000:000$000, para atender à construção de edifícios destinados às
D'tetorias Regionais dos Correios e Telégrafos nos Estados de Pernambuco e Pará. (PG. 25.643).
N. 3.872, de 1 de novembro atua', com a cópia do Decieto-Lei
r i 453. de 27 de maio deste ano, que abre o crédito especial de
54 • ii 5 GO. para ocorrer ao pagamento que compete à firma IIime &
Gim p...pe:o fornecimento de Material feito à Inspetoria Federal de
Olo a', contra as Secas,
1932, por intermédio da Comissão Central
ele Compras (PG. 25 617) .
Triblinal ordenem o reeistro dos aludidos créditos.
Offe
.o n. 4 678, de 20 do inès findo. do Dspai lamento de Aeror dee Civil. pagais-0M o de 220 :000M-0 - a Leão Ribeiro & Companlmi, por serviços prestados. (PG. 25.302) — O Tribunal ordenou o
registro.
Ministério da Educarão e oide Pública:
Aviso n. 718. de 31 de outubro findo, pedindo reconsidera'ção
da decisão pela qual este TrInnal recusou registro à despesa de
20(iA2en roin o pagaint . nto à Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro pelo fornecimento de passagens (P. 23.203) — Foi ordenado
regis t ro da a:tulida despesa.
•ReIatarlos pelo Sr. ministro I3ernardino de Sousa:
Ministério da Fazenda:
cadao.
- Ofício n. 12.910, de 18 do mês findo, da Comissão Central de
. De pensão especial a Clió de Abreu Rocha, viúva do tenen t e co- Coimas.
sobre o contrato celebrade sob n. 289. com Paulo Monteironel do Exército, Carlos Rocha (PG.22.527) ,— O Tribunal eectisou ro Machado, paro fornecimento à
Estrada de Ferro Central do Braregistro a aludida concessão, de acordo com o voto do Sr. Ministro sis (PG. 25.204) — O Tribunal converteu
o julgamento em dilirelator que vai transcrito no final da presente ata.
gencia afim de que seja requisitado o processo a que se refere o paReletados ppelo Sr. Ministro José Américo:
recer da Diretoria.
'
Ministério da Fazenda:
Processos de concessão:
Ofícios:
De aposentadoria a Joaquim Francisco da Silva Júnior,. faroleiN. 13.164, de 27 do mês findo. da Comissão Central de Compras. ro de 2aclasse, encarregado do farol de S. Mateus no Esipfrito ancom o contrato celebrado sob o n. 292, com Fon .seca Almeida & Cia.. u- tliG. 25 610).
para fornecimentos à Est:ada de Ferro Central do Brasil (PG. 25.206).
De melhoria de pensão, nos termos do Decreto-Lei n. 106, de
O Tribunal converteu o julgamento em diligência para os fins in- 22 de janeiro-deste ano. a Palmira da Silveira . Lemos, viuva do subdioados nos pareceres.
oficial da Armada Gestão da Silva -Lemos; a Cecília Batista de SouN. 444, de 31 de outubro findo, da Diretoria Geral da Fazenda za viuve do 2° tenente reformado da Armada, Isabael Francisco da
Nacional, com o processo fichado sob o n. 67.610138, relativo ao ter- Silva' a Miuá R:ta Vieira Rodrigues, viuve' de sub-oficial da Armamo de aforamento assinado pela Companhia Carris, Luz e Força do ria Sizenando Alves Rodrigues; a Consuelo Pires Braga, filha do geRio de Janeiro, do terreno nacional situado no Bananal, 2° Distrito nera: de brigada reformado, Condido Augusto Nunes Filho; a Zaida
do Município de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro (PG. 2 5 - 50 7) •— Drntas de- Sousa. viuve do capitão do Exército Otaviano Pereira de
0 Tribunal reconsiderou sua anterior decisão, para o fim de ordenar Sonsa e a Alzira Tomé Cordeiro Araripe de Faria e Outras, filhas
O registro do termo de aforamento de que se trata.
de general de brigada reformado Manoel Cordeiro (PG. 25.625,
1.5.127. 24.824. 25.142 21.996 e 11.555).
Processos:
O Tribunal ordenou o registro das eludidas concessões.
De concessão:
Ministério da Justiça e Negócios Interiores:
De aposentadoria a José Lourenço Rodrigues, marinheiro °lasso
Avisos:
do Quadro I do Ministério da Marinha -(PG. 25.642).
De melhoria de pensão, nos termos do decreto-lei n. 196, (12 22
Ns. (1.354 e 307). de 19 de setembro e 24 de outubro último,
de aneiro último, a Iria Brandão do Amaral, viúva do capitão do Exér- .pagamento de • 1-6:792$000 a Virgílio Guimarães lt Comp., por sercito, José Augusto do Amaral; a Ruth Ribeiro Mauriti, viuvo do 1° te- viços prestados. (PG. 24.211 e 23.153) — Foi
ordenado o registro
nente do Exército, Mario Machado Maurití; a Margarida Sofia Pereira da aludida despesa.
Gomes e outra, viúva e filha do vice-almirante graduado reformado
N. 1.418 de 14 do mês findo, distribuição de créditos no total
João Germano Pereira Gomes; a Teodomira Corrêa Oliveira Ramos d3 841:000$000 ao Tesouro Nacional, por conta das sub-consignações
Martha e outra, filhas do teenente coronel reformado do Exército An- ns. '1 14 e 17 e 18 da verba 2 — Material (130. 24.931) —
O Tritónio Corrêa de Oliveira; a Julia Drumond Pereira da Silva, viúva do .s onal recusou registro à distribuição de crédito solicitada de acordo
capitão do Exército, Raul Emílio Pereira da Silva; a Elsa Henrique com os pareceres.
de Oliveira, viúva do 2° sargento do Exército, Anóbio Henrique de Oh-N. 1.443 de 14 de mês findo, solicitando que seja posta à dis-,
veira e a Prisca de Oliveira Rocha e outras, viúva e filhas do 1 0 te- pos i eão da Comissão Central de Compras a importância de
15:000$000
nente engenheiro maquinista da Armada, José Alexandre de Menezes à conta do crédito dito suplementar aberto pelo Decreto-Lei
n. 751,
(P0. 25.004, 21.822, 24.811, 22.966, 22.969, 24.815 e 22.991)
de 29 de setembro último.. (PG. 24.940) — O Tribunal mandou por
De pensão especial a Gerusa Reichwald da Costa, viúva do 2° te- •à disposição da Comissão Central de Compras a importância de que
se trata.
•
nente da Reserva Naval Bernardino Pinto da Costa (PG. 25.252).
De montepio a Elsa Ricarcii Belda, esposa do ex-terceiro sarMinistro do Trabalho. Indústria e Comércio:
gento do Exército Alvaro Beide (PG. 9.098) — O Tribunal ordenou
Avisos:
o registro das aludidas concessões e bem assim das despesas classificadas.
Ns. (467 e 491), de 1 e 22 de
findo, solicitando a distribuição à Dele gacia do Tesouro outubro
em Londres do crédito de réis
Ministério da Justiça e Negócios Interiores:
560:000g000 por conta do q ue foi aberto
pelo decreto n. 546 de 4
Aviso n. 1.353, de 17 de sei.embro último, comunicando que im- de agosto último (PG. 21.491 o 23.139). — O Tribunal ordenou
o
registro.
porta em 54:000000 e não em 5:400000 o crédito referente ao Patrorato Agrícola Venceslau Braz de que trata o aviso n. 1.278, de 3
N. 47; de 4 do corrente, adiantamento de 390:800000 ao assisde setembro findo, relativo à distr;buição do crédito de 124:20$000 tente técnico, agrônomo cafeicultor classe L, Júlio Cesar Covélo, para
à Delegacia Fiscal do Esaclo de Minas Gerais (PG. 26.576) — O despesas a seu cargo nos meses do novembro o dezembro do corrente
Tribunal ordenou a devolução do processo' ao Tesouro visto nada ha- ano (PG. 25.876). — Foi ordenado o registro da aludida despesa.
v r a deliberar por sua parte.
e
Ministério da Viação o Obras Publicas:
Ministério das Relações Exteriores:
Ofício -n. 4.752, de 31 do. mês findo, do Nipartamento do AfiroAviso n.DA-675-303-31, de 22 do mês findo, com a cópia do nautiea Civil, pagamento de 521$ a S. A. do ((az do Rio ale Janeiro,
Dsicreto-Lei n. 791, do dia 14 anterior, que abre o crédito de réis, por fornecimentos (PG. 23.319). — Foi ordenado o regislró da Ides-,
135:250$0, 00 suplementar a diversas sub-consignacões da verba Pes- pesa..
scod do mesmo Ministério (PG. 23.309) — O fribunal ordenou o reReta lados pelo Sr. ministro Eduardo T.opes
gislro do aludido crédito e bem asism o da distrihnieão solieiteda.
Ministério da Educação
Sande:
Ministério da Viação e Obras Públicas:
Oficies ns. 307, 333 e 316), de 20 de estembro, 10 e 24 de
Aviso n. 3.873, de 4 do corrente. com a có p ia lu i iceri.to-1,t1 Jtitubro 1'111 imo., da Escola Nacional de Belas Arfe, sobre o pagasi. 801, de 21 de outubro findo, que abre o crédito especial de rérs. mento de 7 :500$ e Arquimedes Memoria e outros professores cote-

ieuS, de gratificação pela regència de disciplinas em mais de uma
série dos cur s os, no in;kts de setembro último (PG. 26.664, 29.252 e
— O Tribunal ordmou o registro da aludida despesa.

li ti

Pelas suas virtudes militares, possivelmente seria promovido a tea
nente-coronel a..., dês que, "ao falecer, encontrava-se na lista parai
promoção por merecimento" (fls. 36 e 37).
Por decreto de 9 de dezembro de 1937 "foi considerado rrornov)11 0 ao posl-o de tenente-coronel" (fls. 3:5;

da Foienda

& Cia
: 5C (U0
Prociisso do pii.Tani. int ' )
Ç, +% VC/nl i iklinisté. rin da Fazenda de
como inrieni7;i p. i-,0 t
Tiovn Sedan lmiro 1933,
um auleovri ni .,\ o _no
portas roei mala pelo carro Iift0. double pliarton,
pevial, i:1.-.
...erviço da 1,1i . :doria Geral
de5) 192r, mo:or n.
o ri, gist1 • 0 ri
pot' imProii l 'ic27.507). — O Tribunal
viiiwitto do Sr. ministroCrsiitii
(Jade de cla.-dfirerão .
S'iaisa.
nardino
Rei: ta ife: pelo . se.
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Caslco Nunes:

da Eini.iaeriii

u 1 p i i 1 Y'oas
31.,n I). nodo
Ofício n. 1.G08,i l
e Esgotti, ;Te-eninenlo 1 118:57000 à Companhia C,iiirris Luiz e
de forir_iiiimento do energia el»riea
Força do Rio de Janei p o
Unos (Pi. 57.507). — Foi ovoc._
nos meses de inib o e
nado o registro da desposa.
Ministério da Fa;:enda:
9 de oilinbro p.
Ofícios as. 13.257, 13.260 e 13.270, d
pagamento de 214:599V400 a Emílio
Comissão Central de
Polto, 152400(1$ a Alexandre Ribeiro & Cia. Ltda., e 313:'1:2$4)90 a
ao
Oscar Tavf-_, s & Cia., (10 ferneeim o ntos ao MinisViiio da Fazenda
Fe; ,:oj_
Ministério da Viação (PG. 23.411, 23, co e 23,127).
denodo o registro das aludidas tiospegai:,

Processos:
De pagamento de 1:003851e pela Delegacia Fiscal do Tesouro
Nacional no Estado da Baia, a Alcinda de Oliveira e Sousa e outras,
de pensão de montepio do período de 23 de maio a 31 de dezembro

de 1934. (PG. 21.202). — Foi ordenado o registro da despesa, por
distribuição de crédito.
De pagamento de 218100 a Cia. Navegação Fluvial Sul Paulista,
de exercfeios findos (PG. 29.080). — Foi ordenado o registro , da
despesa.

De melhoria de pensão de acordo com o decreto-lei- n. 196 de
22 de janeiro último, a Clara Eraldes de Oliveira, viuve do tenente
coronel do Exército, Júlio Eraldes de Oliveira, e Emilia Teixeira Bruce,
filha do capitão de Mar e Guerra, Alfredo Rodrigues Teixeira e a Mar
colina Vieira Paiva Pamplona de Abreu, viuva do coronel do Exército,
Raimundo de Abreu (PG. • 9.627, 25.737 e 22.980). — O Tribunal
ordenou o registro das aludidas concessões e o das despesas clasaificadas.
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio:
Ofício n. 31S.P.161.8, de 20 do outubro p. findo, do Serviço do
Pessoal, com a folha de pagamento de 9241500 a Léo Pacheco de
Oliveira e outro, de gratificação por serviços, fóra das horas do expediente, em setembro último. (PG. 23.224). — Foi ordenado o
registro da despesa.
Ministério da Viação e Obras Públicas:
Avisos:
N. 3.843 de 3 do corrente, com a cópia do decreto-lei n. 805
abre o crédito suplementar dê réis
de 24 de outubro p. findo, quesub-consignação
14-VII — Obras con4.200:00(4000, à verba 5.a —
tra as Secas (PG. 25.575) . — Foi ordenado o registro do. aludido
crédito.
na
N. 3.737, de 25 de outubro p. findo, solicitando a anulaçãocrédo Brasil, do
Inspetoria do Tesouro da Estrada de Ferro Central
à disposição da Comisssão
dito de 3.275:7211800, que ficará "em ser"
Central de Compras para aquisição de trilhos e acessórios etc.•
(PG. 23.355). — O Tribunal resolveu dar o seu assentimento ao
expediente solicitado. outubio próximo findo, pagamento de 575:0008
N. 3.634 de 19 de
ã Companhia
Nacional de Navegação Costeira, de subvenção pelos
Grande-Belém, em julho qltimo
serviços de nave gação na linha Rio
;(PG. 15.102). — Foi ordenado o registro' da despesa.
N. 2.773, de 26 de outubro próximo findo, pagamento de réis
120:7541300 a Mário R. Pereira, .de serviços prestados à Diretoria
de Saneamento da Baixada Fluminense (PG. 27.507L. — Foi ordenado
e reeistro da despesa. faz do voto proferido peio Sr. ministro Ruben
Transcrição que se
a Glid
relator do procee R o de concessão de. pensão especial
de Abreu Rocha:

"I — Histórico:
o AUjOr Carlos da Roolla,
A 8 de novembro de 1937, faleceu, nk., dias de serviço público
e
11
contando
34
anos,
2
meses
-M its. 6).
5). Na certidão de óbito 113-se que a morte natural foi Ne Conurniica"
iequènein. engiocolite interina da relição
República, ,-; Mim ao Exmo. Sr. Presidente da
( 11 'j- '3 ). E m me n sagecom
"do
o fim único de beneficiar ,t família
nt., :él'i0 da Guerra "
ofi tjoi no ”osto
saij0", solicitou a promoç, 11,0 "post mortent" dess,;tri,tosà pd/,••

• tPro p:os prQ g
te issaente-eorone t . em fuce dos bons

c. carta-patente fls. 3 v.)1

II — PropGs;ção:
cabe a pensão c0I n itoit de le..ente.a IIICIlte superior ao da pr...oino,

1:1 . ; . 4.'11,' n , 1 1 11
mortei,)"':

III — Diooi,ão -- Legislação aplieavel — Efeitos da peo.
hati Ho, - no regime da Coustittitção

de 1937:.

ano próximo findo, relatando!
Na sessão de 20 tie dezemlieo
Ii -0 si' Iliiti€'n flOs lermos do voto uiofellrlo, ficou decidido
em
"ferinielitiiis ou moVistias adquirias eni campanha"; "que o inutilizar cai
mopara o serviço ativo peios
OU venhael a se
tivos.
peba Goverao Provisócio, embora não
bi
ia com lir, iiiandaliientos i1a Carta Coos,Litucional de 1937 (art. 182)
não esta mais rui porque, opimos, diz respeito a lodos os oficiais
pittiim atos pelo já iuiiielniia i ji Governo Provisório (situação que
extinto eril 16 de julho de 1931.
1,?v,• UtoènCia 0()111 duração
i,:értaniuniii, por ser ,i n .-te t:. nteraiiinento e, tombem, conbeter
rice , sCe .; reiterittlasi deste "ruminai de Contas, o incisivo parecer do
Seio . .ço de Fundos da 1 It.M. salientou: "tendJ sido natural a;

erenteite",

oeoi rola Pin serviço"

impossivel, se atigura ci considerá-lo morto
!norte—,
ein consequència dc ferimentos ou moléstias ai-Nutridas era comp(inho._ A pensão monte-pio e meio soldo deveria ser, pela tobele.
atuai, a do posto de tenente-coronel, ao qual o falecido... foi ele-.
vado depois cle morto, por já ter, em vida, feito jús a tal acesso".
(fls. 11 verso). Nesse sentido foi, não só, a sentença proferida nos'
aulas de habilitação, como a conferida no título de pensão proviséria (fls. 13 e 14).
Dissentiu, porém a Diretoria da Despesa Pábliea, expedindo 0
título de pensão especial nos termos da legislação do Governo Pro-

visório, a saber: soldo do posto de eoronet.incluido o monte-pie pela
tabela da lei n. 287, de 28-10-36 (vide ainda lei n. - 51, de 14-545;
decreto-lei ti. 196, de 22-1-38, art. 10), maio a gratificação
nal de 5 % sobre esse soldo por ano excedente de 25 (ia decretai
n. 22.893, de 5-7-53), o que tudo perfaz a quantia de 3:3836304
(= 2:3331300 + 1:050$000) — fls. 16 verso; 17 verso; tit. de fls.;
É inutil insistir no re-exame de que -a legislação especial promulgada.
pelo Governo Provisório, regulando' as promoções post mortem, não
está mais em vigor, depois das decisões sem discrepância desta Cortei
de Contas.
Ante os termos do meu voto proferido (processo da viuva dai
tenente José Francisco Xavier), resta verificar a "legalidade da cona
cessão e do direito aos vencimentos". Desde logo, ficam afastadas ad
hipóteses de "promoção por antiguidade e por merecimento", a4
quais só tem lugar em época própria (decreto-lei n. 164, de 4-1-38),
e, ainda assim, mediante a observância de "regras precisas e certas"!
Lambem o processo em apreço não configura uma 'promoção por atod
de bravura", terna no qual é "livre" a apreciação do Governo cfr. mai
direito estrangeiro; Josef Delpeeb, Pensiones et r etrai tee cívtiez
militaires, Paris, 1936, vol. -2, ri. 579.
O Chefe do Executivo, 'como autoridade suprema do Estado",
expediu o decreto-lei 38, de 2-12-37 (regula as promoções no Exérs,
oito em tempo de paz) no qual, de maneira clara, ficou disciplinado:
"os atos de bravura praticados em lutas Internas na defeted
da ordem constituida, importam em alta recomendação ã proa
moção por merecimento sem prejuízo das condições exigida4
por esta lei para o acesso por esse princípio quando, porem,
tiver havido evidente e comprovado sacrifício de vida on
ação altamente meritória, devidamente justificada, o Presi-,
dente da República poderd promover o oficial por serviços relevantes, mesmo "post-mortem" (art.

r)

O mandamento transcrito, muito embora diga referência a "atou
de bravura", insere, a meu ver, outra modalidade; a da promoção
post mortem "ante ação altamente meritória devidamente justificada", a juizo do Governo. A conjunção "ou", na espécie não pode de.
signar uma forma alternativa para ligar as partes semelhantes de
uma mesma oração. Representa, sim, uma disjuntiva, "de outro modo" (Aulete; Cândido de Figueiredo; Domingos Vieira).
A palavra ___. conjunto de sons articulados — é um símbolo,

quando representa lima idéia no espírito. Empregada na lei — representação gráfica — traduz una realidade. Eis, porque o legislador não utiliza "palavras supérfluas ou ociosas".
No art. em análise, outra interpretação deixaria uma oração
circunstancial, sem sentido. Mais, repetiria uma situação já especificado.
Em face do exposto e diante dos termos da mensagem ministerial. o Governo, pelo decreto de fia., houve por hem "considerar
p romovido ao ri nstn dr... rut fls. 35) . Praticou ato com assento em
lei, "livrenienle" apreciando ;I ,Iwtifirarin que lhe foi presente.
Aeonleco. enIrelanfo. que o [Rolo expedido pelo Tesauro coo-della viu-11;1; 0 ns maiores n In nue as devidas.
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Creio haver demonstrado que se não trata de caso de pensão
ilffocial, e, sim, de "comum (soldo do posto de tenente-coronel pela
rabeia da lei 287 — adicional).
IV Conclusao:
Assim entendendo, recuso registro à concessão.
Finalmente, o Tribunal aprovou as instruções para a organizaleele e serviços das Delegações do mesmo Tribunal na Capital Federal
IR nos Estados, as quais ficaram assim redigidas:

tença definitiva pelo mesmo Tribunal ou pela Delegação, ou intimados para dizerem sobre o alcance, verificado em processo corrente de tomada de contas, procurarem ausentar-se furtivamente ou
abandonarem a função, o em p rego, comissão ou serviço de que se
acharem encarregados eu houverem tomado por empreitada;
XIII — Autorizar o levantamento das cauções e baixa de fianças prestadas nas eeparlições sob 'sua jurisdição para garantia da
execução dos contratos eme tiverem sido registrados pelas Delegações,
mediente prova da sua execução ou rescisão e para garantia da gestão dos responsáveis;
Ato n. 2 — Promulga as instruções para a organização e servi— Expedir provisão de quitação aos responsáveis e intimádas delegações do Tribunal de Contas na Capital Federal e nos los aXIV
recolher os alcances 011 a alegarem o que for a bem dos seus
&fados.
direitos;
XV — Deliberar sobre o -egistro de contrates cujo valor não
(Decreto-lei e. i26, de 12 de maio de 1938).
exceda de i00:000$000;
Capítulo 1
XVI — Cumprir e fazer cumprir os julgados do Tribunal de
Contas;
Sede e jurisdiçâo das Delegações
XVII — Examinar, emitir parecer e transmitir ao Tribunal de
Art. 10 . As Delegações do Tribunal de Contas, instituidas para
fim de acompanhar a execução orçamentária e julgar as contas dos Contas os Processos de cauções ou fianças; as prestações de contas
responsáveis, terão sua sede nas Delegacias Fiscais do Tesouro /11,- dos responsáveis, inclusive de adiantamentos, quando não sejam de
sua alçada; os embargos e recursos de qualquer natureza; os pedi01one' e repartições pa gadoras e arrecadadoras para as quais f
dos de levantamento de cauções, ou baixa de fiança, cuja autoriestabelecidas (Constituição, art. 114 e decreto-lei n. 426, de
zação não seja de sua competencia; os sequestros oriundos de senmaio de 1938, arts. 14 e 08).
Art. 2°. As Delegações terão jurisdição sobre todas as f eas tenças proferidas pelo Tribunal, bem como ar pedidos de relevação
• matérias sujeitas a sua competência; abrangendo não só s res- de multas impostas pele mesmc Tribunal (Decreto-lei n. 426, inciponsáveis por dinheiro, valores e materiais pertencentes à Nação, sos I, ir, Hl, do art. 24; inciso III do art. 20; § 3° do art. 24 e art. 52;
ou pelos quais esta responda, bem como os herdeiros, fiadores e re- decreto n. 15.770, de 1 de novembro de 1922, inciso V do art. 601
decreto-lei n. 426, art. 48; decreto n. 15.770, inciso III do art. 31;
presentantes dos responsáveis (Decreto-lei n. 426, art. 18).
decreto-lei n. 426, § 9° do art. 25; e aecreto n. 15.770, inciso
:do art. 60).
Capítulo 11
Art. 60 . Escapa à competência das Delegações na Capital FeDo pessoal das Delegações
dera/ resolver sobre os assuntos mencionados nos incisos VII, XIII,
Art. 3°. Cada Delegação compor-se-á de um delegado e tantos XIV e XV do artigo anterior.
assistentes quantos forem necessários, a juizo do Tribunal de ConArt. 70 . Aos delegados do Tribunal de Contas competes
tas, e escolhidos dentre os funcionários da Secretaria, cabendo ao
Tribunal a designaeão e dispensa dos mesmos.
I — Dirigir e fiscalizar o pessoal e os serviços da Delegação,
§ 10 . Os delegados serão os representantes do Tribunal nas De- informando mensalmente ao presidente do Tribunal sobre o andalegações em que servirem, cabendo-lhes deliberar, por despacho sin- mento dos serviços, com dados estatísticos e outros elementos que
gular, sob sua responsabilidade, em tedas as matérias de competen- permitam ajuizar da regularidade e eficiência da Delegação.
ela das Delegacões.
II. Observar as falhas ou inconvenientes nos métodos da es§ 2°. Os delegados no Distrito Federal serão escolhidos dentre crituração das operações de receita e dos atos de despesa e sugerir
Os oficiais administrativos da Secretaria do Tribunal de Contas, de o que entender necessário á segurança da arrecadação e guarda de
Categoria não Inferior it da letra K.
valores e bens a cargo de responsáveis e repartições;
§ 8 0 . Na composição das Delegações aplicar-se-á o disposto no
-III. Verificar a frequência do pessoal da Delegação, encerrar
art.2° § 40 do decreto-lei n. 426, de; 12 de maio de 1938. (Decreto- o ponto ás horas regulamentares, conceder férias, sem prejuizo para
o serviço, justificar as faltas, comunicar ao presidente do Tribunal
lei n. 426, arts. 14, 21 e § 2° do art. 24). Art. 40 . Como orgão do Ministério Pública das Delegações nos a falta de exação de cumprimento de deveres ou procedimento irreZ stades, funcionarão os procuradores fiscais das Delegacias Fiscais. gular de qualquer funcionário da Delegação, sob pena de responsabilidade;
(Decreteelern. 426, § 4° do art. 2° e § 1 0 do art. 24).
IV. Distribuir os serviços pelos funcionários,' de modo Ond
sejam todos ocupados no , exame das contas dos responsáveis, senti
Capítulo 111
prejuízo de auxílio que tenham de prestar ao serviço de escrituração e informação indispensável para a deliberação ou encamiAtribuições das Delegações nhamento dos processos, observadas as circulares ns. 304, de 19 de
:Art. 50 . Compete às Delegaeões dct Tribunal:
agosto de 1938. e. 827, de 26 do mesmo mês e ano.
— Registrar os créditos distribuidos às Delegacias receites 'e
V. Instruir os recursos de suas decisões e julgados;
repartições sob sua jurisdição;
:VI. Deliberar sobre a escrituração dos créditos distribuidos ás
II — Examinar e registrar previamente as ordens de pagamen- Delegacias Fiscais e outras repartições fiscalizadas e sobre o reto e de -adiantamento expedidas pelos Delegados Fiscais ou chefes de gistro das ordens de pagamento e de adiantamento e acerca da lerepartições fiscalizadas;
galidade da oplicação dos 'adiantamentos concedidos;
III — Examinar e registrar a posteriori as despesas a qTie se
TILIJulgar as contas dos responsáveis, cuja desponsabilidede
refere o art. 35 do decreto-lei ti. 426, dé 12 de.rnaio de 1938, ex- anual não exceder de 500:000000;
beto as mencionadas no inciso II do mesmo artigo;
VIII. Autorizar o registro das ordens de pagamento e de adianIV
Deliberar sobre a legalidade da aplicação dos adianta- tamento;
mentos recebidos;
IX. Registrar es contratos cujo valor não exceda de 100:000000;
V — Rever OS balanceies mensais das repartições errem/aderes
X. Providenciar sobre a' falta de remessa de balancetes e de
e pagadoras e de todos os responsáveis, afim de verificar se a arrede contas e sobre as iregtilaridades de escrituração vericadação e a classificação da receita guardam conformidade com as Prestações
ficadas nos ditos balancetes e contas e informar ao Tribunal de
leis;
Contas relativamente á prisão de responsáveis determinadas pelas
VI — Requisitar os mesmos balancetes sempre que não forem autoridades competentes;
regularmente enviados;
XI. Corresponder-se com os chefes das repartições fiscalizadas,
VII — Julgar as contas dos responsáveis cuja responsabilidade com o Presidente do Tribunal e diretores do mesmo Tribunal,
anual não exceder de 500:000000, podendo requisitar de qualquer vendo dirigir-se diretamente ao presidente do Tribunal quando se
funelonário ou chefe de serviço da União os processos, documentos tratar de assunto cuja solução seja da competencia do proSidente ou
e informações que se tornarem im p rescindíveis ao exame e julga- do próprio Tribunal;
XII. Empenhar despesas e requisitar pagamentos por conta
mento das mesmas contas;
' VIII — Examinar os documentos e proceder a quaisquer exa- dos ',créditos distribuidos para as despesas das Delegações:,
XIII. Observar e fazer observar no expediente e' serviços das
mes, quando necessarios;
,IX — Organizar um arrolamento geral de todoe, os responsáveis Dtlegações o horário. de serviço e demais dispositivos sobre fresujeitos à prestação de contas nas respectivas repartições e informar quência, faltas, férias, deveres e obrigações, incompatibilidade e resao Tribunal sobre a falta de remessa dos balancetes de prestação de ponsabilidade e outros dispositivos legais acerca do pessoal
XIV. Deliberar, por despacho singular, sob sua responsabilidade,
contas ,pelas repartições e responsáveis;
-X — Representar ao Tribunal de Contas sobre atos. decisões e acerca das .materias de sua competência;
XV. Dar exercício aos funcionários das Delegações e desligá-los,
ordens dos chefes de repartições ou serviços sob sua jurisdição, quando os mesmos atos tenham por fim a arrecadação da receita e se devende o desligamento efetuar-se, quanto aos que eereireut nos 1'5
afastem das leis, regulamentos e instrucões que devem ser obser- Lados, depoie- que estiverem de posse das passagens e, quente are, est
Capitai Federal, no mesmo dia em que se apresentar o substituto.
vados; nessa arrecadação;
Neste Enviar, até o dia 1 de março de cada ano, um eircimetanNT — Impor as multas cominadas em lei e relevá-las:
ciado reettário dos serviços da Delegação durante o exe, cicia ante— Solicitar ao Tribunal de Contas a ordem de prieen dos rior, c e m o, elementos necessários ao relatório do Tribunal de Contas•
keSponsáveis sob sua -jurisdição que, com alcance jul gado em senXVII. Prestar ao Diretor Secreterio do Tribunal ris itdo:Inacóea

n

.

Mb.

r)

timinyy mear ,(se-0-06 ,

trezedritrd VIe 17,38

Art. re . Não se recusana, registo a °mirai° por inabservancia do
exigência, formalidade ou requisitos que possam ser satisfeito de,
pois de essa assinatura, quer mediante retificação e ratificação do ato,
rações:
quer por outro inoclo. Nessa hipótese, a Delegação sustara o proeune
Consultar
ao
Tribunal
sobre
as
dúvidas
que
tiverem
na
111.
ate ser preenchida, par indicação sua, a fornetiidade nee
esecusão dos serviços a cargo das Delegações (Decreto-Lei ii. 420, ciamento
cessaria.
do
art.
21;
inciso
s
34;
incisos
11
e
III
do
art.
24;
§
3
L
in
art.
V
t
.
0
i nej
§ I.° As diligencias determinadas em processos relativos tt cone
11 do ar. 24; §9° do art. 25; e § 2" do art. 24).
tratos deverão ser satisfeitas dentro de quinze dias tileis, a conta
8." Aos assistentes das Delegações compete:
1. Comparecer diariamente a repartição e nesta permanecer em da dato do recebimento, na repartição, da solicitação feita a respeito.,
resolvendo as Delegações com os elementos constantes do processo set
- as horas do expediente;
II. lear pronta execução aos serviços que lhes forem distrihuidos, findo o referido prazo, não forem satisfeitas as ditas diligências.
mantendo em ordem e em dia os trabalhos e a escrituração dos livros
§ 2.° Tratando-se de processos mijas diligências tenham de Eflf,
a seu cargo;
cumpridas
fora da Capital, o prazo a que se refere o § 1° será acres.,
111. Examinar os processos que lhes forem distribuidos infor- eido dos dias
necessários, conforme a distância do logar em que esteie:
mondo, por escrito, tudo quanto lhes ocorrer em. face dos respeotivoe situada
s repartição que tenha de cumpri-laxe calculados na forma
documentos e dispositivos legais que devem ser observados;
IV. Substituir os delegados em suas faltas e impedimentos, de legal.
acordo com o parágrafo único do art. 40 destas Instruções;
. § 3.° Não deliberando a Delegação sobre o registo, no prazo de
V. Guardar reserva sobre os assuntos de que tiver ciência em quinze dias tamis, haver-se-á o contrato como registado, apurando-se
razão cio cargo, ainda que não sejam reservados (Decreto n. 15.770, a responsabilidade dos funcionários que houverem dado causa N
omissão do registo ou extravio do processo;
inciso VI do art. 50).
Art. 9.* Aos procuradores fiscais das Delegacias Fiscais comAo Tribunal dar-se-á conhecimento imediato do ocorrido.
pete, como orgão do Ministério Público:
cinco
dias,
sobre
os
contratos
cujo
§ 4.° O prazo de quinze dias uteis para as Delegações registarerdl
I. lanitir parecer, dentro de
valor não exceder de 100:000$000 e, no mesmo prazo dar parecer so- os contratos ou resolverem sobre os pedidoS de reconsideração será
bre os pedidos de reconsideração referentes à meteria;
assim dividido: cinco dias, para os informantes; cinco dias, para (si
contratos quando, da al- procuradores fiscais e cinco dias, para os delegados do Tribuna,.
II. Promover o exame e julgamento dos mesmas
dentro do prazo
çada das Delegações, não forem presentes tie
§ 5.° lt permitido à autoridade que tiver aprovado o contrato,
de vinte dias da data da sua publicação, o que farão dentro dos quinze ajuste
ou acordo, solicitar, uma só vez, reconsideração do ato que
dias que se seguirem ao prazo de remessa pelas repartições interessa- lhe denegou
registo, dentro de quinze dias uteis, após o recebimento
das, em petição instruido com o exemplar da folha oficial em que esti- da comunicação da decisão (Decreto a. 20.484, de 23 de dezenabrq
verem publicados;
III Promover, perante o Tribunal de Contas, por intermedio da de 1931).
§ 6.° No exame do pedido de reconsideração cará observado 4
Delegação respectiva, o exame e julgamento dos contratos, cujo julgaartigo anterior (Decreto -Lei niae
mento não seja da alçada das mesmas Delegações, no prazo e pela mesmo prazo estabelecido no § 20 do
forma estabelecidos no inciso anterior, contando-se o prazo para o mero 4243, §§ d° e 7° do art. 25; § V do art. 26 e art. 2,8; art. 27 st
registo pelo Tribunal de Contas de acordo com o disposto no artigo parágrafo 'único do art. 27).
791 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública;
Art. 14. A publicação doe contratos lerá dispeneavel, a Juizo do!
sat, Emitir parecer nos processos de tomada de contas da alçada Presidente da República, se afetarem a defesa nacional ou o crédite
'das Delegações, mencionado, após a decisão definitiva, terem estado público. Num e noutro caso, serão submetidoa a exame oren a nota
nresentes ao julgamento;
"assunto reservado". (Decreto-Lei n. 426; § 5° do art. 24).
- V. Recorrer para o Tribunal de Contas do ato das Delegações em
Art. 15. Na hipótese de recusa do regido, poderá o Presidente dei
responsaveis
sob
sua
jurisdição
e
alçada,
quando
tomada de contas de
não se conformarem com esses atos, no prazo de trinta dias corridos República, antes ou depois de confirmada a recusa, mandar executan
o contrato se o bem público ou o interesse da Administração o reclaapós a intimação da sentença;
VI. Remeter aos procuradores seccionais cópia dos atoe de impo- mar. Nesse mo, o Tribunal registará o contrato sob reserva e dará
/rioão de multas e das sentenças condenatórias ao pagamento de alcan- conhecimento à Câmara doa Deputados dentro de quinze dias, eorse
ces verificados nos processos de toada de contas, no caso de cobrança tados do ato, se a atroara estiver reunida, ou no inicio da sessão lee
gislativa, em oaso contrário.
executiva;
VII. Emitir parecer nos processos de baixa de flanas de responPat agrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, o registo será
saveis sujeitos à jurisdição das Delegações;
eonapetência privativa do Tribunal de Contas (Decreto-Lei o. 4245,
VIII. Interpor os recursos permitidos em lei; opor embargos e da
arts. 29 e Cl)
requerer revisão de tomada de contas;
Art. id. Considerar-se-ão cláusulas essenciais nos contratos ad
instauração
de
processos
de
tomada
de
tontas;
IX. Promover a
X. Expor ao procurador do Tribunal de Contas, em relatório previstas no mi.. 776, § 1• alíneas a, 4,e e e do Regulamento Geral de
"asnal, até a de março de cada ano, o andamento da execução das sen- Contabilidade Pública.
tenças; (art. 900 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública).
Parágrafo único. No exame dos contratos verificar-De-à ainda]
XI. Comunicar ao procurador junto ao Tribunal de Contas, para
I - se se lavraram nas repartições competentes, excetuados cai
que este leve ao conhecimento do Ministério respectivo, qualquer
que é exigida a escritura pública;
dolo, falsidade, conoussão ou peculato que dos papéis sujeitos à Dele- ossosIIem
- se foram celebrados por autoridade competente para a exee
gação se verifique haver o responsavel praticado no exercício de suas cação de serviços permitidos em lei e dentro do quantitativo e due
funções:
à conta doe quais deve correr a despesa;
Xli. Promover
turrante a Delegaoki os interessei' da Fazenda Pú- ração dez-créditos
se guardam conlormidade com as condições estabelecidae
blica e requerer o que for a bem doe direitos da mesma. (De- na leiIII
para os serviços, obras e fornecimentos;
creto-Lei n. 428, § t• do art. 24 e letra a do § 2° do art. 23; § a° do
IV
- se respeitam as disposições da legislação administrativa é
.do
art. 25; § 1° do art. 24; § 3° do art. 24; inciso V do art. 23; § 2
do
direito
no que lhes for aplicavel (Decreto-Lei a. 420, § 8'
art. 23, letra è; inciso IV do § 10 do art. 23; i nciso III do § iodo do art. 25 comum,
e
incisos
I a IV do arta 30).
art. 23; inciso VII do § 1° do art. 23 .rv do 11 l• do art., 23 e
Art. 17. Os contratos de valor superior a 100:0008000, celebrados
inciso II do § (6 do art. 23).
e publicados nos Estados terão o seu julgamento promovido, perante
1:1APITULO IV
o Tribunal de Contas, pelos procuradores fiscais, por intermedio das
Delegaç"es, que apenas informarão sobre a existência do saldo do créhos amaramos
dito em que estiver danificada a despesa, tratando-ao de crédito qué
Art. 10. As Deleg ações somente poderão examinar e registar con- esteja distribuido e destacarão a importância do empenho contratual,
tratos cujo valor não exceda do 100;000,400. (Decreto-Lei n.
encaminhando, em seguida o processo ao Tribunal de Contas.
h 90 do arL. 2-51.
Parágrafo ilido°. Se decorridos vinte dias após a publicação do
do
art.
232
refere
o
Art. 11. Os contratos imperfeitos a que se
contrato
não for o mesmo remetido lie Delegações, far-se-à essa proser
registados
Regulamento Geral de Contabilidade Pública sé poderão
dentro
dos quinze dias que se lhe seguirem.
moção
pelas Delegacões se a dotação por onde correr a respectiva despesa
Me excedei de 100:0008000.
CAPITULO V
Art. 12. Os contratos serão publicados no "Diário Oficial" ou no
orgOo que inserir os atos do Governo, nos Estados, dentro de vinte po MIMOU& E MONTO MI PAOAMENTO, ADIANTAMENTOS n ouraos
dias contados da sua assinatura e, dentro de 20 dias depois de publiArt. 01. No .exame prévio das ordene de pagamento vet1ficaresei-4
cados, rcmetidos à Delegação, por protooólo, do qual constara o dia e a
1- Si.ordenador tem competenoia para expedir a ordem;
..ora da entrega.
II - Si "é dirigida à autoridade competente para cumpri-Ia;
Se não se fizer a remessa MEM* prazo, o procurador fiscal provi- Si houve indianfto da repartição ou agente que, tem: de' elo..
d'enciará, dentro de quinze dias sobre o exame doa coutados, em petição instruída com o exemplar da folha anelai em que estiverem tuar o_Rsgamento;
- o despesa, foi previamente empenhada;
publicados.
V, __. $1 o noan do eradore a, importincia do. pagamento el meia§ 1.* Serão dias corridos os dos prazos estabelecidos no art. la,
°binaram na própria requisição, ou em relação anexa, rubrisafta Pele
estas !retenções g contados de acerdo com o art. 125 do Código
g 2 '1) prazo para o registe sorride quinze dias uteis, contadell ordenader;
VI - Si, foi designada a verbo, ou crédito por onda devera Offe
a a o! is sia na. Delegação, salvo ao o prazo for iriterrempida por qualauer di1j.JPearato-Loi. 424, § -4° do art. 24 e &V do 34425)4. rer E.ILespe$E.
dia-

bem como ao emprego dos créditos que forem
ktrilmidcs
-kolativas aoà pessoal,
conta de verba do Tribunal para as despesas das Dele-

,r3erviço 4_1111'M 11e

ttitffl ti

VII — Si está instrui& com os documentos indispeasaveis à St%
reprovação (Decreto-Lei n. 426, inciso I a VII do art. 32)..
Art. 19. Em qualquer caso, a autoridade ordenadora, dentro de
trinta dias uteis poderá solicitar reconsideração do ato à propria DetegaÇão.
Parágrafo único. A Delegação decidirá sobre o registo dentro de
*alota dias uteis, da data do pedido de reconsideraoão (Decreto-Lei
p.. 428, arts. 42 e 43).
Art. 20. Da decisão definitiva das Delegações, que recusar registro a qualquer despesa ou adiantamento e que no julgar legal a
uplioação de quantitativos recebidos, bem como dos atos de imposição de multas, haverá recurso para o Tribunal de Contas, dentro do
prazo de trinta dias (Decreto-Lei n. 426, § 4° do art. 24).
Art. 21. Quando a recusa de registro a ordens de pagamento ou
ide adiantamento não se fundar em faltas de créditio o Presidente da
República poderá determinar que a despesa se efetue, devendo o
ffiribunal de Contas fazer o registro sob reserva.
Parágrafo único. Ocorrendo o caso previsto neste artigo, não
cabe às Delegaoões o registro sob reserva, que é da oompetência priamtiva do Tribunal de Contas (Decreto-Lei n. 426, arte. 40 e 41),,,
adiantamento será permitido nos oesosi
Art. 22. O regime
1 1, de pagamento de'tespesas extraordinárias e urgentes, qu1e
tillo permitam delongas na sua realização;
II, de pagamento de despesas que tenham de ser efetuadas em
lugar distante de qualquer estação pagadora, ou no exterior;
III, de pagamento de despesas com a seguranoa pública, quando
'declarado o estado de guerra ou de emergéncia;
IV, de despesas COM a alimentação em estabelecimentos militales, do assistência, educação e penitenciárias, quando, as oirounstAntias não permitirem o regime comum de fornecimentos;
V, de despesas normais nos navios de guerra, e nos servioos
Pitares que o exigirem, a juizo do Presidente da República;
VI, de despesas com os combustíveis e matéria prima para as
Oficinas e serviços industriais do Estado, se as circunstâncias asam
ki exigirem, a juizo do Presidente da República;
,
VII, de despesas miudas e de pronto pagamento;
'
VIII, nos demais casos previstos em lei ,(Decreto-Lei n. 426, tnPisos ne. a VII do art. 33).
Art. 23. No exame prévio das ordens de adiantamento apiakar-se-á:
I, se o ordenador está legalmente habilitado;
I
II, se a ordem fot dirigida à autoridade competente para ~tatá-la;
III, se consta a repartição ou o agente que terá de efetuar O
adiantamento;
IV, se a despesa foi previamente empenhada é deduzida a isn¡portâneda do crédito próprio;
V, se ee indicaram expressamente o nono do responsavel, a imtáncia do adiantamento, o fim a que se destina, o período em que
de ser aplicado e a verba ou crédito onde a despesa foi oba&
Doada;
VI, se é funcionário público ó responsavet peki ~máq.
Epeareto-Lei n. 426, inciaos ias. I a VI do art. 341,-

4

rz

t.

CetPITOLO VI
DO REGISTRO "JC poarratoarg

Art. It. Nen dependem de registro prévio das Delega:~
I, as despesas realizadas à conta de orádites ,que não eativereni
Nu ser nas Delegações;
II, as despesas relativas a vencimentos dos funcionários, ajudas
de custo de funcionários transferidos de umas para outras repartições, as de pensionistas que solicitarem o pagamento em estação diversa daquela CM que recebiam e as de funeral dos contribuintes do
'montepio civil e militar;
HL as despesas extraordinárias que se tiverem de realizar no
estado de guerra Ou de emergência. (Decreto-Lei *. 426, inciso& números I, II é V do art. 35).
Art. 25. Quando se tratar de despesas registáveis a postertort,
enviar-se-á às Delegaoties, até trinta dias depois de realizadas, uma
relação das ordens de pagamento, oom os documentos e informações
Indispensáveis ao exame de sua regularidade e legalidade.
Parágrafo únied. Se se verificar que os atos determinativos da
despesa se ajustam às prescrições legais a Delegação fará o registro
simples; em caso contrário, a despesa será registrada sob reserva,
com recurso ex-offieio para o Tribunal de Contas, caso a autoridade
Ordenadora não iene recorrido. (Decreto-Lei n. 426, art. 37 e §
do citado artigo).
Art. 26. Serão examinadas por ocasião da tomada de contas dos
kespectivos pagadores as despesas relativas a vencimentos dos funeionarioq, ajudas de custo de funcionários transferidos de umas para
Outras repartições, as de pensionistas que solicitarem o pagamento
era estação diversa daquela em que recebiam e as de funeral dos
eonti ibuintes do montepio civil e militar. (Decrein-Lei o A9a

•CAP/TOLO VII
DAS TOMADAS DE CONTAR

Art. 27. O processo de tomada de contas de cada responsave
deverá ser encaminhado às Delegações pelas secções de contabilidadf
dentro de seis meses, contados do encerramento do exercício e era
igual prazo será julgado pelas Delegações, o que for de sua alçada,
depois de feitas, por seus funcionários, as diligências necessári%
afim de apurar, nas próprias repartições, as dúvidas suscitadas.
Parágrafo único. No caso de inobservância das disposições contidas nos §§ 1° e 3 0 do art. 46 do Decreto-Lei il. 426, de 12 de maio
de 1938, as Delegações, desde que tenham conhecimento da falta do
cumprimento dos referidos preceitos, imporão a multa do 50 % sobre
os vencimentos dos funcionários faltosos. (Decreto-Lei n. 426, ar
tigo 48).
. Ari. 28. As Delegações observarão no exame das contas dos res
ponsáveis, além da legislação em vigor, as Instruções expedidas pot(
Tribunal de Contas.
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 29. A fiscalização financeira dos estabelecimentos ou ser
viços autônomos e descentralizados, far-se-á pela forma prevista
leis que os regem. (Decreto-Lei n. 428, art. 55) .
Art. 30. O controle das Delegações não se estenderá à utilidade
conveniência ou oportunidade dos atos submetidos ao seu exame
:(Decreto-Lei n. 426, art. 56).
Art. 31. Os delegados do Tribunal de Contas terão franquir
telegráfica e postal para a correspondência de serviço e, em caso
urgência, para respostas telegráficas dos chefes de serviço comissionados ou outros funcionária. aos quais forem transmitidas ordens
fran
instruções, requisições ou consultas, e que não disponham
guia. (Decreto-Lei n. 428, art. 57) •
Art. 32. As Delegações do Tribunal funcionarão e serão hist
ledes nos mesmos edifícios em que estiverem as repartições junt
às quais servirem, cabendo a estas por à disposição daquelas as d
pendências precisas e prover as necessidades de mobiliário, materi
de expediente e asseio. (Decrete-Lei n. 426, art. 58).
Art. 33. O Tribunal de Contas estabelecerá, de acordo com i
Ministério da Fazenda, regras que permitam levantar as contas da
exatorias juntamente com a inspeção que se fizer nessas reparti
fiscais, cabendo-lhes exercer, por intermédio de seus assistentes,
fiscalizaoão diária da escrituração das Contadorias Seccionais.: (Decreto-Lei n. 428, art. 51).
Art. 34. Os assistentes junto às Contadorias e Sub-Gentadoriai
Seccionais nos Estados, para procederem à fiscalização a que se refere o saiu anterior, serão designados pelo presidente do Tribu na.
de Contas, dentre os funcionários das respectivas Delegações.
Distrito Federal, a designação recairá em funcionário com exeroic
nas Delegações ou no Tribunal. (Decreto-Lei n. 428, art. 60).
Art. 35. As comprovações de adiantamento deverão ser pr
às Delegações dentro de noventa dias da data do recebimento, sendc
que, no último trimestre do ano financeiro, o prazo não poderá ;além de 31 do mós de janeiro (período adiciamn. (Decreto-Lei
mero 428, art. 44).
Art. 38. As ordens de pagamento de des pesas euforias a regia
prévio das Delegações só poderão ser expedidas até o dia 10 de
de janeiro, do período adicional, e serão recebidas pelas Dele
eté o dia i i do mesmo mês até às 12 horas. (Decreto n. 12, de 28
¡ie dezembro de 1934, art. 20)
do e ao procurador intervir, perante
Art. 37. É vedado ao delega
à Delegação, na decisão de negócio próprio ou de seus parentes, até
segundo grau, inclusive. (Decreto-Lei n. 426, art. 5)
Art. 38. As Diretorias do Tribunal remeterão ha; Di;legaotiee
iwpartipões cópias de tabelas, avisos ou relações dos créditos que
forem distribuidos às ditas repartições, fazendo as Delegações
oeesária escrituração.
Parágrafo único. As Diretorias do Tribunal comunicarão
mente às Delegações o registro doe contratos, ajustes, obs., prorrcgaoão, suspensão ou rescisão dos mesmos, cujo conhecimento
rasas às ditas Delegações.
Art. 39. De toda e qualquer decisão dae Delegação; caberá Pele
curso para o Tribunal de Contas, dentro de trinta dias, eneamirdarak
por intermédio das mesmas Delegações.
Art. 40. As férias do pessoal dai Delegações eerão .11,1•Zet I
pelos delegados do Tribunal de Contas e as destes peto presidente
mesmo Tribunal.
Parágrafo único. Os delegados do Tribunal Sertle substituldt;
nas faltas e impedimentos, não excedentes de quinze dias, pelos assistentes mais antigos, determinada a antiguidade pelo tampo de erw
cicio do funcionário na classe a que pertencer.
Art. 41. Os casds não previstos nas presentes instruçõe, náié
na legi l o.ção em vigor, serão resolvidas pelo Tribunal.
Ari. 42. Estas Instruções entrarão em vigor na data do sua
publicação, quanto às Delegações no Distrito Federal; e nos Estado4,
na data da instalação das Delegações respectivas, revogadas as Inik
truções anteriores.
Tribunal de Contas, Sala das Sessões, 11 de novembro de IS.
Nada mais havendo a tratar o Sr. ministro presidente deu
findos os trabalhos e designou o dia 16 do corrente, para a seguinte;
sessão ordinária, declarando encerrados os trabalhos..
E. para constar. lavrou-se a nreienhe ata. cree
aub~È
assinada.
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do valor das flitural pago em moeda corrente do pais e 50 %
eoenta por cento) levado a crédito da conta do fornecedor com O Tesouro Nacional, para amortização do seu débito proveniente do coo*
Dia 25 de novembro de 1938
trato assinado em 23 de setembro de 1922 com o Governo Federal:
Requerimento de Ale( iiiorgado, intendente naval, por seu advo- será efetuado por conta da verba 2, sub-consignação 4/03, do arcad
gado, Everardo V. Ferraz, pedindo por certidão o seguinte: — Se, mento federal do Ministério da Viação, para o exercício de 1938,
da provisão de quitação n. 7.659, constar ter sido dada apenas a qui- tendo sido a despesa empenhada e feita, na verba, a necessária detação, e se esla foi dada prir terem sido julgadas pelo Tribunal, boas dução, pela nota de empenho n . 26.879.
e bem prestadas as suas contas. De acordo.
Cláusula sexta:
O presente despacho está conforme com o do Sr. diretor, que é
"Preliminarmente,
o
requerente
deverá
juntar
o
instruÉ
eleito
o fóro federal desta capital para as ações que decorrereffi
Seguinte
:
o
mento de procuração." (P. G. 34.391 — T. G. 16— fls. 73).
do presente contrato.
Cláusula setima:
ATO DO SR. DIRETOR DA PRIMEIRA DIRETORIA
Foi dispensada a caução para o presente contrato, de acôrdo con11
Dia 7 de dezembro de 1938
o artigo 770 § 2P do Regulamento Geral de Contabilidade, pelos se,
ser o contratante, tinas Queiroz Junior Ltda.,
Designando o oficial administrativo, classe "H", Alexandre He- gulntes motivos: a)
por se tratar de material adquirido ao Dto.
lena, para exercer, interinamente, as funções de secretário de diretor, de notória idoneidade e, b)
1
em substituição ao oficial administrativo da classe "K", engenheiro dutor.
Tendo
ambos
os
contratantes
manifestado
o
seu
assentimento
d
Júlio Moreira da Silva Lima.
Sodas as cláusulas do presente contrato, foi ele tomado por termo
u. 334, às folhas 871/72, do Lvro 21.° de Registro de Contratos di%
ATO DO SR. DIRETOR DA SECRETARIA
Confissão Central de Compras, sendo as primeiras folhas rubricadaq
Dia 12 de dezembro de 1938
e a última assinada pelas partes e testemunhas do ato.
Designando o oficial administrativo da classe "J", Moacir SchafPela Comissão Central de Compras, Manoel Moreira da Foasocati
flor Camargo, para exercer as funções de secretário de diretor.
diretor.
7
Pelo fornecedor, por pnctização, Arthur Allono de Almeida.
ATO DO $R. DIRETOR DA SEGUNDA DIRETORIA
Joaquim Pereira Marques. — Gustavo Cantqi
Testemunhas:
—
Designando o oficial administrativo, da classe "J", João Sales,
para exercer as funções de secretário de diretor, em substituição ao peito.
Aprovado, por elegação do Sr. ministro da Fazenda, Otto Sellik.e'
oficial administrativo da classe "K", bacharel Djalma Monteiro de
Una,
presidente.
Faria.
DESPACHO DO SR.

mixIBTR0 Paselnawrs

Termo do contrato n. 337 — Pedido o. 9 e 1-11 — Req. m.14
meros 964.075/84 e .904.075/94-B — Pedidos ris. 106-A e 99-A,
Fornecedor, Dias Ganam & Comp. Limitada.
Repartição, Estrada de Ferro Central do Brasil.
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Aos dezesete dias do Inês de dezembro do ano de mil novecento0
e trinta e oito, nesta Cidade do Rio de Janeiro, perante a Comissão
Comissão Central de Compras
Central de Compras do Governo Federal, representada por seu direterg
Dr. Manuel Moreira da Fonseca . compareceu a firma Dias Garcia
contrato
n.
334
—
Pedido
n.
1
—
Req.
n.
904.83A.
—
rermo de
& Comp. Ltda., estabelecida nesta praça, à rua Visconde de Inhaúma
Nota de empenho n. 27.933.
ns. 23/25,, inscrita no Registro de Fornecedores do Governo Federal.
Fornecedor — Usina Queiroz Júnior Ltda.
procurador, Sr, Heitor Marques
Repartição — Estrada de Ferro Central do Brasil — Ministério sob o n. 01, representada por seu
por sua constituinte, se obrigava a
Correia,
e
por
ele
foi
dito
que,
da Viação.
fornecer ao Governo Federal, representado pela Comissão, nos termos
Aos dezesseis dias do más de dezembro do ano de mil novecentos do decreto n. 19.587, de 14 fie janeiro de 1931, os urtigas constantes
e trinta e oito, nesta cidade do Rio de Janeiro, perante a Comissão deste termo, segundo o estipulado nas seguintes cláusulas:,
Central de Compras do Governo Federal, representada por seu diretor,
Cláusula primeira:
doutor Manuel Moreira da Fonseca, compareceu a firma Usina Queiroz Júnior Ltda., estabelecido nesta praça à rua S. Bento, 9, inscrita Item — Artigo — Unidade — Quantidade — Preço — ImportUcin
no Registro de Fornecedores do Governo Federal, sob o n. 314, reEmpenho n. 106-A
presentada por seu procurador, Gr. Artur Albino de Almeida. e por
ale foi dito que pela sua constituinte, se obrigava a fornecer ao GoD,pecificações do Caderno de
Verno Federal, representado pela Comissão, nos termos do Decreto
Encargos.
ia. 19.587, de 14 de janeiro de 1931, os artigos constantes deste termo,
segundo o estipulado nas seguintes clausulaa:
Para a V Divisão.
Clausula primeira:
Aço comum ao carbono, tipo I
atem — Artigo — Unidade — Quantidade — Preço — Importárthia
em chapas lisas:
Divisão.
Para a 5.•
1:1298000
1.000 1$129
x 4' x 8', quilo
143.
De
1/52"
8.000 18129
9:032$000
1. Cepos de ferro perlitico (10.000 alies)
144.
De
1/16"
x
4'
x
-8',
quilo
13.000
130:0008000
430.000, quilos um. 10.000 .
11:2901000
10.000 18129
145. De 1/8" x 4' x 8', quilo
9 :0324000
8.000 1$129
Re. 130:000$000 146. De 3/32" x 5' x 10', quilo
e:7748000
6.000 18129
147. De 1/8" x 5' x 10', quilo
11 :2908000
10.000 11;129
148. De 3/16" x 4' x 10', quilo
Cláusula segunda:
5:6451000
5.000 1$129
149. De 3/16" x 4' x 20', quilo
5 :6458000
5.000 íffi129
A validade deste contrato depende de seu registro pelo Tribunal 150. De 3/32" x 5' x 20', quilo
20.000 18129 22:58015000
de Contas, não respondendo o Governo Federal por qualquer -jade- 151. De 1/4" x 4' x 8', quilo .
5:6451000
5.000 1$129
152. De 1/4" x 4' x 20', quilo
!ilação no caso de ser denegado-o registro.
5:6451000
5.000 13129
quilo
133.
De
1/4"
x
5'
x
to',
Cláusula terceira:
5:645000.
5.000 1$129
134. De 1/4' x 5' x 20', quilo
5 :615$000
5.000 18129
A entrega do material deverá ser feita no 1•0 Aimoxarifado da 155. De 5/16" x 5' x 10', quilo
ii :2908000
10.000 11129
Estrada de Ferro Central do Brasil, até 31 de dezembro do corrente 156. De 3/8" x 5' x 10', quilo
5:6458000
5.000 1$129
ano: — Os eèDOs quando aplicados em carro motor, dev'm durar, 157. De 1/2" x 5 x 10', quilo
5.000 1$129 5:645$000
mil quilometros. A referida entrega 158. De 5/8" x 5' x 10', quilo
- siitm serviço. BO mínimo, quatrovagões
6 :645$0ffl
MOO 15i129
nas Estações de F9vilints,a
159. De 1" x 5' x 10', quilo
',Ambém poderá ser leita em
r• •
L__nurnier. a juizo da Repartição requisitante.
L
tipo
comum
ao
carbono,
r
Aço
em chapas lavradas:
Cláusula quama
3:7178000
3.000
1$239
•
No
do
Fstão inlu idas na reço, Iodas a6 despesas, até a eidoca,
160. lie 3/16" x 4' x 8', quilo
8:6738000
1.000 1$239
161. .1- e 1/4" x 4' x 8', quilo
a!eria, no loral determinado na clausula terceira.
ClAusela
115:(11::500Q
I,. lera—
:1:1!n rs I t to SCra feito na sede kl., Comissão.
,te.
assion,1: • .
, (o)
quarenta e cinco conNos sei<kcentos e doze a," re3).
"
SP 1.1
.)11
ii
de
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Empenho n. 99-A
E-, ilecificações do Caderno de
_ineargos.
Para a 4' Divisão.
fity, comum, ao carbono, tipo. 1,
r romprimente mínimo de 20
pés. em barras de 6ecção rettugular:
86. De 5" x I 1/", quilo
87. De 5" x 2", quilo
88. De G" x 3/4", quilo

89. De 6" x 1", quilo
90. De C" x 1 1/2", quilo
91. De 6" x 2", quilo
92. De 6" x 3", quilo
93. De 7" x 1/2", quilo
94.. De 7" x 1", quilo
95. De 7" x 2", quilo
96. De 8" x 5/8", quilo
97. De 8" x 3/4", quilo
98. De 8" x 7/8", quilo•
99. De 8" x 1 1/4", quilo
100. De 10" x 3/4", quilo
101: De 10" x 1", quilo
102. De 10" x 1 1/2", quilo
103. De 10" x 2", quilo
104. De 11" x 1", quilo
105; De 12" x 1", quilo

Parágrafo terceiro — Verificada a recusa de isenção de direitos,
referida no § 2° acima, deverá o fornecedor efetuar o pagamente"
dos mesmos dentro de 30 dias da notificação competente 'feita por
esta Com,ssão, sob pena cie perda da caução estipniada na ciaustita
9' (nona),
Clausqla sexta:
O pasamenio mera fei10 na

SPIIP

da Cornião, roe-oie dechra,

çêes de recebimento e areitaeão. ainattri por autoridade competente

2.000

1.000
2.000
3.000
1.000
1.500
500
2.000
500
1.000
1.500
5.000
3.000
10.000
5.000
3.000
3.000
2.000
3.000
3.000

1$025

18025
13025
18025
18025
1$025
18025
18025
18025
18025
18025
18,025
18025
18025
18025 •
18025
18025
18025
18025
18025

2:00S000
1:0253000
2:03C8000
3:075$000
1:0258000
1:5378500
5128: n 00
2:0508000
5128500
1:0258000
1:5378500
5:1258000
3:0758000
10:2508000
5:1258000
3:0758000
3:0758000
2:0508000
3:0758000
3.0758000
54:3258000

;(Cincoenta e quatro contos trezentos e vinte -e cinco mil réis).
Resumo
Requisição 90,4.075/84 — Empenho n. 106-A— Valor
145:6128000
Requisição 904.075/84-B — Empenho n. 99-A — Valor 54:3258000
Total — Valor do contrato
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199:9378000

(Cento e noventa e nove contos novecentos e trinta e sete mil
réis).
Cláusula segunda:
A validade dêste contrato depende de seu rgistro pelo Tribunal
de Contas, não respondendo o Govèrno Federal por qualquer indenização no caso de ser denegado o registro.
Cláusula terceira:
O material será entregue até 31 de dezembro do corrente ano,
no 1° Almoxarifado da Estação Marítima da Estrada de Ferro Central
do Brasil, dependendo porém esta entrega do registro do mesmo pelo
Tribunal de Contas.
Cláusula quarta:
O materiai virá consignado à Comisere) Central de Compras. era
cujo nome virão todos os documentos de embarque, a saber: conhecimento de carga. fatura consular traduzido, fatura comercial estrangeira e lista de conteúdo em cinco vias. A consignação da mercadoria
à Comissão, nos documentos de embarque é convencionada apenas
para efeito do desembaraço livre de direitos e taxas; mas os tscos
da cousa expedida correm por conta do fornecedor até a sua entrega
real no local indicado na cláusula terceira.
Parágrafo primeiro — Os despachos da mercadoria imoertada
por força deste contrato. ' somente poderão ser, efetuados por esta Comissão, por intermédio do • seu ,des p achante aduaneiro, devidamente
autorizado.
Parágrafo segundo — A entrega doa documentos de embarque
da mercadoria importada, feita pelo fornecedor, deve ser acompanhada
duma có p ia da fatura comercial. além .da que vem anexada à fatura
consular, mas com os preços. de' , cada item, em moeda nacional. correspondentes aos do respectivo contrato, dando a importância total
na dita moeda. Dessa cópia, de-ire constar o câmbio 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 et/insula
terceira, inclusive as despesas de agência do despachante e exclusive,
apenas, as constantes do § 1° desta cláusula.
Parágrafo primeiro — Não estão incluidoe, no preço constante da
cláusula primeira, os direitos aduaneiros, de que o comprador tem
Isenção, por força do disposto no art. li Inc. 1 e no art. 18 do derretolei n. 300, de 24 de fevereiro de 1938.
Parágrafo segundo — No caso de recusa, pelo conferente da
Alfândega, no ato do despacho, da isenção de direitos aduaneiros referidos no § 1° acima, por se ter verificado a existência de similar
nacional para o material importado, correrão os mesmos por conta
exclusiva do fornecedor, sem direita a qualquer indenização, por
parte desta Comissão.

em virtude. de cargo ou deAegação. e .era efetuado em moeda -orrente nacional, por conta da verba 2. 6ub-consignaç5o 4, inv.
do orçamento federal do Ministério da Viação, pira o Pxereicio1938; a despesa consta das noi.;;s(a eni t )enbo IL.tkiu-A e
e
foi feita na verba a neessária dedução.
.
Cláusula sétima:
eleito o foro federal desta C..ipaal par,( as açi;es que decorrerem do presente contrato.
Cláusula oitava:
A firma contratante dará preferência para o embarque ci ma-

terial, aos navios do Lloyd Brasileiro, desde que esta preferência
não prejudique o cumprimento do contrato dentro do prazo.
Cláusula nona:
Neste ato foi entregue,.pelo fornecedor, à Comissão, o certificado
n. 306, do depósito feito no Tesouro Nacional, de SO ¡vinte) apólices,
ao portador, de 1:0008000 cada uma. ris. 357.522/4, 367.676/8 e
395.025, do decreto n. 16.031, de 1923; 495.853, 508.168/9, 531.681/2,
540.579 e 541.035/40, do de n. 16.241, de 1923, e 132.422, do de
n. 14.011, de 1920, tomado por termo n. 398, na ata a. 120, em caução
do fiel cumprimento de cada uma das cláusulas do presente contrato, ficando convencionada a sua reversão 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 que
a infração seja determinada por motivo de força maior, devidamente comprovado.
Tendo ambos os contratantes manifestado o seu assentimento a
todas as cláusulas do presente contrato, foi ele tomado por termo
n. 337, a fls. 880/8.83 do Livro de Registro de Contratos da Comissão
Central de Compras, sendo as p rimeiras folhas rubricadas e a última
assinada pelas partes e testemunhas do ato.
Pela Comissão Central de Compras — Manoel Jloreira da Fonseca.
diretor.
• Pelo fornecedor— Pp., Heitor • r arques Corrôo.
Testemunhas — R. 31. forja Filho — Garibaldi Pinheiro.
Aprovado, por delegação do Sr. ministro da Fazenda. — Otto
Sehilling, presidente.
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
Serviço do Pessoal
Termo de renovação de contrato celebrado, em doze de dezembro de
mil novecentos e trinta e dois, entre o Governo da República do
Brasil e o senhor Lafayette Fernandes da Cunha, para servir na
q uaiidade de einematografista do Ministério da Agricultura:
Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e
trinta e oito, presentes na Secretaria de Estado dos Negócios da Agiacultura o respectivo ministro, doutor Fernando Costa, por parte do
Governo da República dos Estados Unidos do Brasil, e o senhor Lafayette Fernandei da Cunha, acordam os mesmos o seguinte:
Cláusula primeira — O Governo da República dos Estados Unidos do Brasil, tendo em vista o artigo oitavo do decreto-lei número
duzentos e quarenta, de quatro de fevereiro de mil novecentos e trinta
e oito, o disposto no artigo terceiro do decreto-lei número cento a
sete, de vinte e sete de dezembro de mil novecentos e ' trinta e sete,
anexo onze, verba primeira — Pessoal, título segundo — Pessoal
extranumerário, subconsignação número dois, e a cláusula sétima do
contrato celebrado em doze de dezembro de mil novecentos e trinta
e dois, registrado em sessão do Tribunal de Contas em dezesseis de
dezembro do mesmo ano, com o termo da renovação de vinte e seis
de dezembro de mil novecentos e trinta e seis, registrado em sessão de
trinta de dezembro do mesmo ano, pelo aludido Tribunal, resolve
renovar o dito contrato pelo prazo de três (3) anos.
Cláusula segunda — O contratado, que terá sede e domicílio iegal
no Distrito Federal, fica diretamente subordinado ao Gabinete do Ministre e se obriga a executar todos os trabalhos de sua especialidade
determinados Pelo mesmo Gabinete, bem assim fica sujeito a todas as
disposições do Re g ulamento desta Secretaria de Estado q
ue lhe forem
aplicáveis, a juizo do ministro..
Cláusula terceira — Como remuneração de seus serviços perceberá o contratado a gratificação mensal de um conto e novecentos mil
réis (1:9008000) e terá direito a ajuda de custo e diárias regulamentares, além de passagem e transporte de bagagem, de acordo com o
estabelecido para o funcionário público, q uando se ausentar de sua
sécle em objeto de serviço e por ordem superior.
Cláusula quarta — A despesa resultente do pagamento da grati-

ficação prevista na cláusula terceira eorrerá, no atual exercitei°. 41
conta da verba e subconsignação.indicadas na cláusula primeira. ele
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cujo crédito fica empenhada a necessária importageia na escrituração da Diretoria da Contabilidade deste Ministério, e nos exercidos
subsequentes à conta do decido que para tal fór consignado no orçamento.
Cláusula quinta — Ficam mantidos as c'áusiVas do já. referido
Camara 8i ,, 4t . trn dos Corretores da Bolsa de Fundos Públicos do Ria
contrato de doze de dezembro de mil novecentos e trinta e dois não
de j,erirn - Curso de Câmbio e Moeda Metatica
revogadas no presente termo.
Cláusula sexta — O presente contrato só entrará em vigor depois
Rio de JiinAro, 15 de dezembro de 1938
de registrado pelo Tribunal de Contas, não tendo o contratado direito
Praças
a qualquer indenização ou reclamação judicial ou extra-judicial, caso
A vista
aquele Instituto venha a denegar o registro.
Livra
OfIcial
O presente termo está isento do pagamento do selo proporcional,
cobrando-se a taxa de duzentos réis ($200) por linha a que se refere
82063
o Regulamento da Lei do SPIn.
$479
E, para firmeza e validade do que ficou estipulado, lavrou-se. ne, Pttris
$944
livro décimo-primeiro de conlratos desta Secretaria de Estado, o pre- itslia
sente termo que, depois de lido e achado conforme. vai assinado pelas klerminha:
7$100
..
..
Ite ichsinark
partes contratantes, pelas testemunhas Modesto Donatini Dias da Cruz
43195
Reiscninrk
.
e Eduardo Uch0a e por mim. Luiz da Frota Matos, oficial administrah$980
Verreclimingsmark
tive do Quadro Único do Ministério da Agricultura, com exercício
4C?00
Unterstutzungsmark
neste Serviço do Pessoal, que o escrevi. Sobre estampilhas federais
88f3
.....
no valor de dezenove mil e duzentos réis (19$200) e um selo de Edu- P: rtugal
cação, devidamente inutilizados, lia-se a assinatura: Fernando Costa, Bélgica:
Papel
e em seguida as de Lafayette Fernandes da Cunha e as das testemu37004
... ....
..
Ouro
nhas Modesto Denatini Dias da Cruz e Eduardo Uchón, e mais a de
—
Luiz da Frota Matos. Confere com o original. — Luiz da Frota Espanha .
48022
Mattos, oficial administrativo. Visto. Em 16-12-938. — (assinatura Suíça
Suécia
ilegível), chefe da S. A.
Noruega
Dinamarca
$620
Diretoria da Contabilidade
. .
Tcheco-S/ováquia.
178687
Neva-York
118800
Primeira secção
.....
'Montevidéu
3$859
.....
Termo da modificação das cláusulas 135, 14a e 15 a do acordo cele- BOPTIOS Aires (pêso-papel) .
9$871
brado em 19 de janeiro de 1937, entre o Governo da União e o %landa
48374
Japão.
do Estado do Rio de Janeiro, de conformidade com as conclusões
Flumania
da conferência dos secretários de agricultura, para execução dos
serviços públicos relativos ao Fomento da Produção Vegetal, Canadá
quer os de ordem geral, quer os especificados em determinados Áustria
ramos da exploração rural, de acordo com o art. 90 da Consti- Chile,
tuição Federal.
Moedas
983037
Aos quinze dias do mês de dezembro de 1938, presentes na Se- Libra .
20$9 to
cretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, o- respectivo minis- Dollar
$571
.........
tro de Estado, Sr. Dr. Fernando Costa, por parte do Governo da Franco
.........
4$650
.........
União e o Sr. Dr. Rubens Farrula, secretário de Agricultura, In- Franco-sofro
.....
$923
dústria e Comércio, do Estado do Rio de Janeiro, devidamente auto- F' cudo
8881
rizado pelo Governo daquele Estado, acordaram nos termos do ar- aranro-bel g a .
A8781
tigo 10 da lei federal n. 199, de 23 de janeiro de 1936, de 20 oe no- Peso-argentino .
7gs75
.........
vembro do 1936, a articulação dos serviços federais e estaduais de Ptso-uruguáio
....
48138
Fomento da Produção Vegetal, mediante o que dispõe o presente licichsmark.
$797
termo, em modificar as cláusulas 13, 14 a e 15 a do acórdo celebrado Lira
43q00
em 19 de janeiro de 1937 e registrado pelo Tribunal de Contas em :::araa-suéca
33829
19 de março do mesmo ano, as quais ficam assim redigidas:
Zeitv
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de '1938. — Juvenal de QUeiroz
Cláusula décima terceira — Para a mecução do presente acórdo,
além das dotascies normais dos serviços articulados, o Governo da Vieira, síndico.
União contribuirá com a quota anual de aumento de cem contos de
Cotações oficiais de titulas
reis (100:000$), passando a ser de trezentos e trinta contos de reis
Apólices da União:
(330 :000$000) .
821$090
No vigente exercício a despesa correrá a conta da sub-consigna- Diversas emissões de 1:000$, 5 %. part..
•
8223000
ção n. 20, quota 01, da verba 3 a Título, Serviço e Encargos, do ane- Rsajustamento económico de 1:0003, 5 %. port.
xo 11, a que se refere o art. 40 do decreto-lei n. 107, de 27 de deObrieeicões da União:
zembro de 1937 de cuja dotação foi deduzida na escrituração da Di- Tesouro Nacional de 1:000$, 7 % (1932).
1:070W00
retoria de Contabilidade da Secretaria de Estado dos Negócios da Tesouro Nacienal de 1:000$, 6 % (1937).
957$000
Agricultura e nos exercícios vindouros, por conta dos créditos que
Apolaes
Municipais:
forem consignados para esse fim, no orçamento de despesa da
153$000
Empréstimo de 1906, port..
União.
154$00C
Cláusula décima quarta — O Governo do Estado concorrerá Empréstimo de 1914, port.
IMMO
..
igualmente com a quota de aumento de duzentos contos de réis Empréstimo de 1920, port.
200$000
(200:000$)-, correspondente a dois terços 213, passando a ser de seis- Empréstimo de 8 %, port. (decreto 1.933).
198Sotles
.
centos e sessenta contos de réis (6GO:000$), a contribuição do Es- Empréstimo de 8 go, port. (decreto 2093)
183$000
Empréstimo
de
1931.
port..
tado.
Apólices
municipais
dos
Estados:
Cláusula décima quinta — Todas as despesas com o pessoal as790a000
salariado ou contratados, e material, referentes aos trabalhos de que Pref. de elo Horizonte de 1:00$, 7 %, port
cogita o presente acerdo," serão pagos com os recursos provenientes
Ap•Sliees Estaduais:
14784)00
das quotas acima referidas.
Minas Gerais de 200$, 5 %, port. (1934).
i71$000
Ficam mentidas todas as cláusulas do acUrdo de 19 de fevereiro M'nas Gerais de 2008. 9 %. Port. (1934) 2' série,....
16985Q0
de 1937 e que não foram revogadas pelo presente termo, vigorando o Minas Gerais de 200$, 7 %, port .(1934) 3' série.
828000
presente termo se for registrado pelo Tribunal de Contas, não se Pernambuco de 100$. 5
port.
196t000
responsabilizando o Governo da União por indenização alguma se Sio Paulo de 200$. 5 %, port
9838000
.
aquele Instituto denegar o registro.
Uniformizadas de São Paulo, de 1 :000$, 8 sto, port.. .
E para firmeza e validade do que acima fica estipulado lavrouAções de bancos:
ee o presente termo no livro de acordos com a Secretaria de Estado
42a000
rios Públicos
dos Negócios da Agricultura, o qual depois de lido e achado con- Funcioná
153.1000
forme vni assinado pelas parles acordantes já mencionadas pelas tes- Portugues do Brasil, port..
410$000
temunhas Armênio Aires, Urbano Venceslau Herculano Camara e por
znim Anibal Xavier Rodrigues, oficial administrativo, classe J. desta
A ÕP de companhias:
238$000.
secretaria de Estado, com exercício na l a Secção i pa Diretoria de P:itilista d o FM radas cie. Derro.
Contabilidade, que o lavrei.
tures:
207 000
rntilirt Mercado Municipal do Rio ¡IP ,Tnnoir
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1938. — Fernanda Custa. —
Rio de ,laneiro, 16 fie dezembro de 1038. — Ju?..erat de (27n ,..irox,
Rubens Farrula. Armenio Aires. — Urbano Venceslau Ilt,rculano
..-ivdien.
Camara. — Anniba/ Xavier Rodrigues.
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RENDAS PUBLICAS

EDITAIS E AVISOS

Recebedoria do Distrito Federo)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO
Pi MICO

Comparação da renda

Geral

Exclusive
d 2positoa

Divisão de Se!eção e Aperfeknament6

Arrecadada de 2 de janeiro al16
de dezembro de 1938
Em igual período de 1937 ..

477.179:142$700
364.578 :4448700

Concurso para provimento de cargos da classe inicial da carreira de
"Diplomata" do Ministério das Relações Exteriores
21.138 :0338000
Faço
público para os efeitos do art. 19 das instruções gerais
3.508 :769$300
para concursos, baixadas com o ato a. 45, pelo extinto • Conselho Fedo Serviço Público Civil, que as provas escritas de estatística
24.646 :8028300 deral
escrituração mercantil do concurso para provimento de cargos la
20.991:7622500 e
classe inicial da carreira de "Diplomata" do quadro único do Ministério das Relações Exteriores, realizar-se-ào. respectivamente, às
3.655:0398800 e às 14 horas de segunda-feira próxima, dia 19 do corrente, no nino
de conferências do Ministério das Relações Exteriores, à rua Mero..
chal Floriano n. 196.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1938. — Roberto de Vascon-4
469.816 :4068900
3,55.765:3098600 cellos, secretário do Concurso.

Diferença para mais em 1938

112.600:698$000

114.051:0978300

Arrecadada de 1 a 15 de dezembro de 1938
Em 16 de dezembro de 1938.
•
Total
Em igual período de 1937
Dtferença para mais em 1938

21.445:9368500
3.537:0518800
24.982:9888300
21.363:9378900
3.619:0508100

Recebedoria Federal em São Paul(
BOLETIM N. 12
COMPARAÇÃO DA ARRECADAÇÃO GERAL

Arrecadada de 1 a 13 de dezembro de 1938 ......
Em 14 de dezembro de 1938

14,401;7803GO
1.174:4388300

Total
Em igual período de 1937

15.576:2228630
12.222:568$10C

Diferença para mais em 1938..... ..... .

3.353:6318500

MINISTÉRIO EIA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES,

Imprensa Nacional
S ECÇÃO pz PUBLICAÇõES

Arrecadada de 3 de janeiro a 14 de dezembro de

1938..
Em igual período de 1937

Concurso para provimento de cargos da classe inicial da carreira ST•ii
"Diplomata" do Ministério das Relações Exteriores
Faço público para os efeitos do art. 19 das instruções gerais
pura .concursos, baixadas com o ato n. 45 pelo extinto Conselho,Fe.•
deral do Serviço Público Civil, que a prova escrita de aritmética da
concurso para provimento de cargos da classe inicial da carreira de
"Diplomata" do quadro único do Ministério das Relações Exteriores,
realizar-se-á às 9 horas de terça-feira próxima, dia 20 do ,corrente,
no salão de conferências do Ministério-das Relações Exteriores, à rusli
Marechal Floriano n. 196.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1938. — Roberto de Vascottf•
cellos, secretário do Concurso.

332.399:8388300
274.122:216;800

Acham-se nesta Secção aguardando pagamentof
Decreto n. 3.144. de 11 de outubro de 1938, em que é Inter
r.issado o Círculo de Estudos Bandeirantes;
Diferença para mais em 1038.
58.277:6218500
Decrete n. 3.146, de 11 de outubro de 1938, ern que é inte-e
rissade o Ginásio Professor Pinheiro Campos'
Dezmto n. 3.150, de 11 de outubro 1938,
Je
em que é Parte,
COMPARAÇÃO DA RENDA EXCLUSIVE DEPÓSITOS
cessado o Ce:égio Santo André;
Decreto n. R 201. de 26 de Outubro de 1938, em que é. inter
Arrecadada de 1 a 13 de dezembro de 1938.. ... ..
14.301:368;500 ressado o Bano Popular de Nazaré;
Em 1,4 de dezembro de 1938
Decreto n. 2.252, de 11 de novembro de 1938, em que é Lote,
1.165:301500
ressado Afflônio dos Reis;
Total
Decreto Ti 3.253. de 11 de novembro . de 1938, em que é iate,
15.466:673;000
Em igual período de 1937
12.115:481;500 ressado Argerniro Ferreira;
Decreto n. 3.255. cle'11 de novembro de 1938, em que é iate..
ressado Francisco Gonçalves de Matos;
Diferença nara mais em 1938
..
3.351:1918500
Decrete n. 3.256, de 11 de novembro de 1938, em que é inter
ressade António de Sousa Santa:
Decreto n. 3.276, de 17 de novembro de 1938, enn que é 14ter
resbado Nélson Santos;
Decreto n. 3.290, de 23 de novembro de 1938, em que é inite,
Alfândega do Rio de Janeiro
ressado o Governo do Estado do Rio de Janeiro;
Decreto n. 3.404. de 5 de dezembro de 1938, ern que é inte.
RECEITA ARRECADAD
ressada a Companhia do Porto de Cananéa S. A..•
Decreto n. 3.405. de 5 de dezembro de 1938, em que • é inte4
Datas
Importâncias ressada a Companhia Brasileira Oorbonffera de Araranguá;
Decreto n. 3.413, de 6 de dezembro de 1938, em que é idter
Receita do dia:
ressado o Colégio "Nossa Senhora das Mercês";
15 de dezembro de 1938
Decreto n. 3.414, de 6 de dezembro de 1938, em que é inlér
1.385 :9638500.
15 de dezembro de 1937
2.209:1088300 ressado o Ginásio Municipal "São Paulo";
Decreto n. 3.417. de 6 de dezembro de 1938, em que é inii1111(
ressado n Ginásio Municipal de Poços de Caldas;
Receita mensal
•
Decrelo n. 3.423. de 7 de dezembro de 1938, em que é inter
De 1 de dezembro a 15 de deezmbro de 1938
23.813:1728700 ressada a indústria Klabin .do Paraná S. 'A.;
Decreta n. 3.426. de 8 de dezembro de 1938, em que é Inter
De 1 de dezembro a 15 de de dezembro de 1937
28.345:868;000
essada Eriniila do Oliveira Neves;
Doerem ° n. 3.127. de 8 de dezembro de 1938, em que é inte4
Diferenca da receita arrecadada para menos em
ressado Cailindo Luto de'Souse;
1938
4.532:695300
Decreto n. 3.429. de 10 de dezembro de 1938, em que é inté.r
ressado a Eslado d, , Santa Catarina;
Doeroto fl. 3.433. 'h, 10 de dezembro de 1938, em quA é lidem,
Receita global:
ressnria
F, n,drada tIo Ferre Vitória a Minas.
De 2 de janeiro a 15 de dezembro de 1938
467.471:2238500
n. 3.151. de 14 de dezembro de 1938, em que 6 itero
De 2 de janeiro a 15 de deezrnbrode 1937
483.225 :8508500 safio Aonoio
gimpn.
Doom .) n. 3.153. fl e 15 de dezembro de 1938. em que é interesn
•
safio Anlómi .1,so do seuga.
Diferença da receita arrecadada para menos em
Rio je Ja vir, 16 de dezembro de 1938. __ Jatam de Meneai*
1938
•
15. 75 1 : G27$000 Arolipe. euenrregadn da Secai° de PubMdações.
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Policia do Distrito Federal
INSPETORIO DO TRÁFEGO
EXAME PE in I OTOR 1 STAS

Resultado do exames eleturd r_o, no dio 18 do corrente:
Aprovados - Abel Pinheiro, Itileio da Custa Sothsa. Álvaro Impes
Cançado, Andrée Morin, Edson Jullaui, Manuel Ribeiro Marque. Edi
,Hoindola do Nascimento, Jost:: Augusto Alvos, Virginio Antônio de
Akautara, Vicente Imbroisi, i=rancisco Pereira Santos Filho, Antônio Rosa, Paul Friedrich Maier, Edgard Batista Pereira, Doodciro
Nunes da Silva, Vicente BOZ n-_`TI'zt e Faber Cintra.
Reprovados - Nove.
Inspetoria do Tráfego, em 16 de dezembro de 1938. - O ins»etor geral de Policia, capitão Ri9grandino Kruel.

Hans Müfler, n. 22.346 - Art. 102,
Firmino Gomes, n. 22.410 - Art. 248 L.
José Francisco Ferreira, o. 22.é414 - Art. 248 L.
Joaquim Quoiroz Matoso Filho, ri. 22.890 - Art. 248 L.
Atilio Gomes, n. 2.988 - Art. 238-1..
Escobreira, n. 25.232 - Art. 82.
Manuel
Anibal G. caniso, n 26.984 - Art. 102.
Jeito Reis Lobo. n. 27.415 - Ari. 248 L.
Eduardo Carlos Pairreker, n. 25. 506 - Art. 102.
Nota - A falta de • pagamento das multas importa na apreensão
do,= documentos do veículo ou de seu condutor, de acôrdo com o previsto no artigo n. 382 do regulamento em vigor.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1938. - O inspetor.

Policia do Distrito Federal
INSPETORIA DO TRAFEGO DO DISTRITO FEDERAL
Pelo presente edital ficam notificado, a emnparecer nesta Ins- netoria, dentro do prazo de 48 horas, par responder por infrae8es
ao Regulamento do Transito, os proprietários ou condutores de velMios abaixo discriminados:
Infratores - Número e espécie do veículo - Artigo
Matrícula indistinta, art. 366.
Ónibus:
Sociedade Cooperativa dos Chauffeurs, na. 226, 340, 665, 850 e
1366 - Arta. 248 C e 81, 248 L.
Cruz Filho & Comp. Ltda., na. 303 e 911 - Arts. 248 C, 81, e
.
1148 E.
Emprósa de ónibus de Luxo Ltd., ns. 441 e 967 - Art. 248 L.
João Ferreira & Martins, na. 107 e 301 - Art. 218 L.
,
Emprêsa Interestadoal de (inibas de Luxo Ltd., na. 546 e 5503ot. 248 C e 81.
Viação Penha Ltda., n. 8 - Art. 248 C.
Companhia de Carris, Luz e Fdrça do Rio de Janeiro, n. 99 Ykrts. 248 e 81.
Viação Continental Ltd., n. 458 - Arts. 2.48 C e 81.
Viação S. Jorge Ltd. n. 689 - Arte. 248 C e 81.
•
Américo Duarte da druz, n. 738 - Art. 151.
Martins Jordão dic Comp. Ltd., n. 846 - Art. 82.
ain
Autos de carga:
João Lopes Afonso, a. 359 - Art. 248 L.
Valdemar Teixeira Abreu, n. 3.338 - Art. 314, parágrafo único.
António Alves Correia Filho, n. 4.920 - Art. 248 L.
Paulo Alves Lanhas. n. 7.533 - Art. 102.
João Pereira da Silva, n. 10.287 - Art. 79.
Ernesto dos Santos. n. 10.555 - Art. 248 J.
Domingos Alipio Ferreira, ri. 10.879 - Art. 248 L.
João Bianchi Filho. n. 11.881 - Art. 248 L.
Autos de passeio:
~emito Veiga Leitão, n 799 - Art 1Q2.
João Barbosa Moura. n. 1.544 - Art. 102.
Manuel Rodrigues, n. 1.583 - Art. 248 L.
António Sousa Lemos„ n. 1.642 - AçLs. 102 e 257.
'Alvaro Gonçalves Carvalho, n. 2.502 - Art. 248 L.
, Manuel Santos Bartoldo, ri. 2.952 - Art. 102.
Tumaz Silva Morais, n. 4.485 - Art. 102.
Mário Ferreira Silva, n. 5.196 - Art. 248 L.
José Mendes Oliveira Castro, n. 5.901 - Art. 82.
Alberto Santos Oliveira, n. 7.188 - Art. 102.
Armindo Pereira de Magalhães, n. 7.863 - Art. 102.
Benedito Fernando Vaz, n. 8.169 - Art. 79.
Osvaldo de Carvalho Lemgruber, n. 8.922 - Art. 314, parágrafo
Laico.
Carlos Medeiros Sampaio, n. 9.124 - Arts. 81 e 82.
António Alves da Silva Pôrto. n. 9.942 - Art. 102.
Manuel de Almeida, n. 10.197 - Art. 248 L.
Manuel Paulo Soares, n. 10.533 - Art. 248 L.
Nelson José Pinheiro, ri. 10.657 - Art. 268 L.
Joaquim Teixeira, e. 11.299 - Art. 248 L.
Antônio Valente, n. 11.450 - 9Art. 252.
Licínio Teixeira de Carvalho, n. 11.004 - Art. 86.
Albino Monteiro Coelho, n. 11.036 - Art. 85.Domingos Antônio Afonso, n. 14.418 - Art. 248 L.
António Mário Afonso, ia. 14.882 - Art. 257.
José Soares, n. 15.971. - Art. 85.
José António da Silva, n. 16.261 - Art. 248 L.
Joaquim Tavares, n. 16.698 - Art. 86.
Raquel Perez, n. 17.273 - Art. 102.
Carlos Malta Teixeira, n. 17.73s - Art. 102.
Alfredo de Sonsa Mendes. n. 20.284 - Art. 248 L.
! Francisco Antônio Soares, n. 20.582 - Art. 102.
Alfredo Correia de Lemos. n. 20.979 - Art. 102.
Antônio Pinheiro Carvalhais, n. 21.268 - 248 L.
Aamando Crissiuma Paranhos, n. 21.713 - Art. 248'L.
Albe rof Olímpio Braga, n. 21.934 - A.rt. 102.
Afirmam oe Almeida Albuquerque, a. 22.111 - Art. 248 L.
o 22.33C - Ar?. 86.
A -mando Taaus Mar!

de , 1928

MINISTÉRIO DA EDUCM.A0 E SACDE
Departamento Nacional de Saúde
SECÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL
De ordem do senhor doutor diretor da Fiscalização do &xereido Profissional fica cancelado o registro do diploma de farmaeóutico de Maria José de Sousa, expedido pela Escola de Fumam
e Odontologia de Ubá, em 26 de novembro de 1935, em vista das
irregularidades apuradas no respectivo processo pelo diretor da Divisão do Ensino Superior do Departamento Nacional de Educação,
do que deu ciéncia a esta Secção pelo oficio U. 1.705, de 12 de
dezembro de 1938.
Secretaria da Senão de Fiscalização do Exercício Profissional,
em 16 de dezembro de 1938. - José Martins da Silva. Visto. -O. Cometia dos Santos, diretor.
Serviço de

.1

Febre Amarela

DISTRITO FEDERAL
TDOTAL Ti.

47- 38

Pelo prase-ite faço pública para conhecimento gerai e principalpara ciência do interessado qu? o Sr Joaquim Cardoso Martins, encontrado à rua Pireiini n. 77, eesponsável condómino do terreno sito à Avenida Suburbana sIn está sendo • ntimado pelo termo
de intimaçã; n. 10.190 (7 0 termo), i reidente sobre o terreno acima
referido, de acordo com o tcr..mo de int imação que vai adiante transcrito'
70 Termo DE larrinunIo
mente

De conbrmidade com e artigo 42 do Regulamento do Serviço de
Profilaxia da Febre Amarela no Brasil, aprovado peio decreto número 21.434, de 23 de mala de 1932, fica por este instrumento inti.
macio o resp_Insável condómino do terreno sito à Avenida Suburbana
sin., e, na falta do cumprimento d esta intunação. sujeito às penalidades da lei. E executar no prazo 4e 3 dias o seguinte: Proceder no
terreno acima menciotado aos me!hornmebtos necessários afim de
ter evitada, ror cempleto, a estagnação de aguas.
N. B. - O terreno em apreço desmembrado do prédio de
za. 229, da Avenida Suburbana e se estende do Hospital Central do
Exército à fabiica da Socieuade Antôn'ma Casa Sano (Avenida Suburbana n. 235 e da 5 venicla Suburbana ao leito da Estrada de Ferro Leopoidina Railway.
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 1938. - Dr. Sylvio Cardoso.

Inspetoria dos Centros de Saúde
De acórdo com o art. ri. 1.091 do Regulamento Sanitário vigente, 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 tua Cacnerino
n. 33, das 11 às 16 horas, dentro de 8 dias a contar da data da
primeira publicação dêste, afim de tomar ciência do têrmo de intimação n. 43.402.
Inspetoria dos Centros de Saúde, em dezembro de 1938. Lyeurgo Moreira Cavalcanti, escriturário.

Inspetoria dos Centros de Saúde
De acOrdo com o art. n. 1.091 do Regulamento Sanitário vigente, fica pelo presente edital. o responsável pelo prédio sito à
Ladeira do Morro da Saúde a. 5 (ou seu responsável legal), convidado a comparecer, dentro de 5 dias, a contar da data da primeira
publicação dèsle, na sede do Centro de Saúde n. 4, à rua C.amerino
n. 33, das 11 ix..; 10 horas, afim de tomar ciência do tèrrno de intimação n. 47.102. e do auto de multa n. 481.
Inspetoria dos G.:• ntros de Saúde, em dezembro de 1938. ,Lue4,7*(10 Moreira Cavalcanti, esci...turário.

II
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São as seguintes as exigência legais:
00toria Os Centros de Saúde
S6 poderão inscrever-se em concurso, os brasileiros natos ou naw
De acórdo com o art. n. 1.091 do Regulamento Sanitário
turalizados,
portadores, pelo menos, ha cinco anos, de diploma aro.,
gente, fica pelo presente edital o responsável pela casa IV da rua
Sacadura Cabral n. 117 (ou seu responsável legal), convidado a fissional ou ciênttfico de instituto oficialmente reconhecido pele,

comparecer na sede do Centro de , Saúde n. 4, à rua Camerino n. 33, Govêrno Federal, onde se ministre ensino da disciplina a cujo coeso
das 11 as 16 horas, dentro de 5 dias a contar da data da primeira curso se propõem.
publicação déste, afim de tomar ciência do térmo de intimação
Os candidatos deverão opresentar no alo da inscrição:
. 47.421 e do auto de multa n. 498.
1 0. um requerimento com firma reconhecida, dirigido ao diretcal,
Inspetoria dos Centros de Saúde, em dezembro de 1938. - 'da Faculdade,
no qual será indicado o nome, filiação, naturalidade,
Lycarao Moreira Cavalcanti, escriturário.
estado civil, idade, residência, profissão, tempo decorrido de sue
,formatura, fazendo-o acompanhar das pro v as competentes;
Inspetoria dos Centros de Saúde
2°, diploma profissional em original, devidamente registrado nff,
, Da acórdo com o art. 1.091 ,do Regulamento "Sanitário vigente, Departamento Nacional de Educação, Saúde Pública e no Departase,
fica pelo presente edital, o senhor responsável pela casa I da rua I manto de Saúde do Estado;
Saaradura Cabral n. 117, (ou seu representante legal), convidado a
3 0, prova de que é brasileiro nato ou naturalizado;
comparecer na sede do Centro de Saúde n. 4, á rua Camerino n. 33,
4°, prova de quitação com o Serviço Militar;
das 11 ás 16 horas, dentro de- . 5-dias a contar da data -da publi5° prova de sanidade e idoneidade moral;
cação deste, afim de tomar ciência do têrmo de intimação n. 47.416,
6 0 memorial, cdm documentação da atividade profissional dl'
e do auto de multa n. 494.
científica, que tenha exercido e que se relacione com a disciplina en_l
Inspetoria dos Centros de Saúde, dezembro de 1938. - Marina concurso;
Coelho Cintra.
7°. 50 exemplares de uma tese original, ainda não publicada, -éorg
5 páginas, no mínimo sabre assunto do livre escolha do candidate
Inspetoria dos Centros de Saúde
e pertinente à matéria em concurso.
memorial acima citado dirá respeito a tudo que se relacione
De acórdo com o art. 1.091 do Regulamento Sanitário vigente, comO
a
formação
intelectual do candidato e com a sua vida e atividade
fica pelo presente edital o responsável pela casa III, da rua Sacaou científica e será dividido nas seguintes partes:
dura Cabral n. 117 (ou seu representante legal), convidado a com- profissional
a) indicação pormenorizada de sua educação secundária, pree
parecer na sede do Centro de Saúde n. 4, á rua Camerino n. 33, das cisando
as datas, lugares e institutições em que estudou e premiais on
11 ás 16 horas, dentro de 5 dias a contar da data da primeira publi- outras distinções
conseguidas: descrição minuciosa do seu curso sus
cação dêste, afim de tomar ciência do tórmo de intimação n. 47.420,
perior
com
a
indicação
da época e lugar em que foi feito e retacitOi
e do auto de multa n. 499.
Inspetoria dos Centros de Saúde, deaembrn ciar 1938. - 'Marina -das' notas obtidas em exame';
b) relatório de toda sua atis idade científica, reportando-se h:ei
Coelho Cintra.
memórias e trabalhos de qualquer forma divulgados e que versou*,
exclusivamente sóbre a disciplina em concurso;
Inspetoria dos Centros de Saúde
r . c) relação dos trabalhos científicos outros que haja divulgada
relacionados com a cadeira em concurso;
De acórdo com o art, 1.091 do Regulamento Sanitário vigente, não diretamente
d) relação minuciosa de todas as funções públicas ou parti'
fica pelo presente edital, o Sr. Aníbal Gonçalves da Silva, responsável pelo prédio sito á rua Almeida Nogueira n: 8 (ou seu represen- culares, de exclusivo interêsse profissional, que tenha exercido.
Todas essas informações deverão ser acompanhadas de certid004!
tanta legal), convidado a comparecer, dentro de 5 dias, a contar da
data da primeira publicação dêste, na sede do Centro de Saúde n. 8, originais ou reproduções devidamente autenticadas.
O concurso constará de:
á rua Goiaz a, 401„ das 11 ás 10 ,horas, afim de tomar ciência do
a) defesa de tese;
n a: íln infração n. 445.
b) prova escrita;
Inspetoria dos Centros de Saúde, dezembro de 1938. - Marina
c) prova prática;
. 'Coelho Cintra.
d) prova didática.
São isentos do. sêlo a tese e os trabalhes ImPretsoa aprese&
Serviço de Aguas e Esgotos do Distrito Federa',
tados corno títulos, devendo os demais documentos serem estampin
na forma da lei.
a; Do ordem do Sr. diretor, faço público que es propriaários dos lhadoA
Secretaria da Faculdade de Farmácia e Odontologia da Univerale
prédios abaixo relacionados se acham incursos nas penas do art. 11,
parágrafo único do regulamento aprovado pelo decreto n. 24.654 dade de São Paulo, em 1 de outubro de 1938. - O secretário, prog.
de 11 ele julho de 1934, por haverem infringido a disposição do mes- Archimedes Baillot.
mo artigo, que veda o esgotamento das águas pluviais por intermédio
da rêde de esgotos sanitários, nas instalações feitas de conformidade
Reconheço a firma supra do prof. Architnedes Balllot.
com o sistema separador absoluto.
São Paulo - Tabelionato Veiga, 6 de outubro de 1938. Eria- teilke
Aos mesmos proprietárips é concedido o prazo de 15 dias para temunho (estava o sinal público) da verdade. - Luiz Mendes Rodr44
apresentarem contestação ou defesa, em requerimentos ao Sr. di- gues, escrevente autorizado.
retor deste Serviço.
(C 7.008 - 29-9-1938
41932400 a-- I; vasa
Rua Gustavo Sampaio - prédios ns. 124-A, 126, 128, 174, 178
190, 198, 218, 228 e 244;
. Avenida Atlantica - Pródios ns. 98, 240, 248, 250, 260, 328, 374,
434, 444, 516, 522, 568, 618, 654, 724, 728, 734, 780, 792, 812, 812-A,
MINISTÉRIO DA FAZENDA
930, 940, 944, 972, 980, 984, 994, 1.050. 1.044, 1.050 e 1.056.
Secção de Expediente, 14 de dezembro de 1938. - Theopltilo
Dias Ribeiro, chefe da secção.
Tribunal de Contas
•
1
DIRETORIA
DE TOMADA DE CONTAS
Serviço de Águas e Esgotos do Distrito Federal
presente edital ficam intimados os herdeiros do Sr. LuR
Chama-se a atenção dos interessados para os editais publi- JúlioPelo
Debreix, ex-agente do Correio de Paraguassú, no Estado (114
cado;
Minas Gerais, para, no prazo de trinta dias, contados da data da pau
a) no Didrio Oficial de 10 do corrente, á página 25.010;
blicação déste, recolher aos.cofres públicos a importfincia de 538321le
) no Didrio Oficial de 14 do corrente, á página 25.242;
alcance apurado no processo de tomada de suas contas, relativo aio
c) no Didrio Oficial de 14 do corrente, á página 25.242.
período de 3 de abril a 15 de setembro de 1904, a cuja pagamento,,
bani como ao dos juros da mora devidos foi condenado por acordão
3 do dezembro de 1933, sob de ser feita a necessário cobrança jud.W
Universidade de São Paulo
ciai executiva.
Diretoria de Tornada de Contas, 29 de novembro de 1938. - Joilj
FACULDADE DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA
de Morais, diretor.
CONCURSO PARA DOCÊNCIA LIVRE

De ordem do Sr. diretor e de acôrdo com a legislação vigente,
Diretoria do Domínio da União
faço público, para conhecimento dos interessados que, de 1 a ;11 de
janeiro de 1939, .estro abertas, na Secretaria da Faculdade do FarDe ordem do Si.' Chefe do Serviço Regional, chamo atenção dOf
mácia e Odontologia aa Universidade de São Paulo, sita à rira Três !nteresFatios para o aforamento do lote n. 22, sito à rua
Geiiera/
Rios n. 579, as inscrições ao concurso para a Docência Livre das
as. Farenda Nacional de Santa Cruz, requerido por Antôni*
cadeiras Farmácia Quimica, Química Industrial Farmacêutico,. /ti- 1-I a:lata, ronronare publicação feita do "Diário Oficiai de 29 de no4
giéne e Legislação Farmacêutica e Química Biológica (10 8 , 11", 12' %en,nre ,10. 1938, proccf,so n. 57.275-38. Sução de Cadastro e Rei(
e 13' cadeiras do curso de Farmácia) e Prótese Buco-Facad. Pato- eatra ne iaiatrita FL.Jexttl, em 23 de novembro de 1938. - Arwad(
logia e Terapêutica aplicada e Ortodontia e Odontopedialrar (10"
e' ri !Iro, escrIvãO.
ti a a 12* cadeiras do ourRn de odontotoe4(G. 7.785 -- 28-11-1938 -- 414$1001
odylr

a

•
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"Mini° Dirigin rofitielftJ

Diretoria do Domínio da União

Deilkda.0 tte 1938
Comissão Central de Compras

De ordem do Sr. chefe do Serviço Regional, chamo a atenção dos
interessados para • o a foramento do lote n. 28, sito à rua General
Olímpio, na Fazenda Nacional de Santa Cruz, requerido por Carmina dos Santos Morais, conforme publicação feita no Didrio Oficial
de 26 de novembro de 1938. (Processo n. 50.653-38).
Secção de Cadastro e Registro no Distrito Federal, em 23 de
ftovernbro de 1938. — O escrivão, Arnaldo Fé Pinto, escrivão,
deusa K.
(C. 7.934 — 24-11-38 — 410100 — 29 vezea)

Goirdeetto Central de Compras do Governo Federal leva ao coa
nlieeimento dos Srs. Interessados que, de acordo com o art. 1° do doereto 24.460, de 30 de setembro de 1931, solicita para o dia 19 do de,
zembro de 1938, ofertas de cotações para as requisições constantes da
relação abaixo, mijas especificações se acham afixadas no local doa.
vido, na sede da Comissão, à avenida Graça Aranha n, 62..
Requisição —Material
201.100 — Material de expediente.
234.329 — Tela de arame, etc.
614.129-A — Material de expediente.
Diretoria do Domínio da União
012.163-B — Cantoneira de ferro, etc.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1938.
Paria rimxi7
De ordem do Sr. chefe do Serviço Regional, chamo a -mançao aos mgotor..
ifiteressados para o aforamento do terreno nacional adjacente ao
qual está construido o pradio n. 121 da rua Senador Dantas, reque1.•nn••n••
rido por Manuel dos Santos Quelhas, conforme publicação no "Wide Oficial" de 23 de novembro de 1938.
Casa da Moeda
Processo n. 49.353-38. Serviço Regional no Distrito Federal, em
Chama-se ai atenção dos interessados para O edital de Conote!~
Z;) de novembro de 1938. — Arnaldo Fé Pinto, escrivão
eia n. i, publicado no Diário Oficia/ de 14 do corrente, à págbaa
Na 7.918 — 22-11-1938 — 4172100, 29, yozos)A. 24,387.
Diretoria do Domínio da União
De ordem do senhor chefe do Serviço Regional, ohamo a ateai-,
clio dos 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 publicação feita no "Diário Oficial" de 12 de novembro de 1938 (pilocee430 n. 50.413/37).
Serviço Regional no Distrito Federal, em 11 de novembro da
— () escrivão, Arnaldo Fé Pinto, escrivão, classe E..
,(,C 7.396 — 11/11/1938 — 3552900, 29 vezes)

Diretoria do Domínio da União
sas

De Ordem do senhor chefe do Serviço Regional do Domínio ua
Utlifio no Distrito Federal, fica intimado o Sr. Oscar Correia dos
Santos, p roprietário do dominio útil do
de t er.'eno acres..idu de
marinha a. 153, da quadra 8, situado a rua Bit ti Et ia, na
à requerer os favores da circular n, ii, ii de abril de 11.),
dentro do p razo de 30 dias, sob pena de sei,' In ,If IV ti,a os acta. 6 e
8, do decreto-lei n. 710, de 17 do seleililicio de 1938.
Serviço Regional no Distrito 1 1.'derai, em 16 de dezi'llibru de
W38. — &Ur Lacerda, auxiliar .coniratacto. Visto. —Sulvio rróes.
eaeriturtu'io.

Diretoria do adipostu de !lenda
De ordem do senhor diretor do Imposto de acuda, convido os
oentribuintes abaixo mencionados, tio acordo com disposto 1LU
arL 114 do regulamento Cal vigor, a prestarem, dentro do preso do
dez dias, contados 30 dias da publicação Oeste, esclarecimentos que
se tornam necessários para regularidade de sua siLuação pino a
fasta Diretoria, devendo para asse fim dirigirem-se á aecretaria:
Processo n. 348-3Z — Anselmo Alves Lourenço — Exercidos de
4~ a 1938 (espólio).
Processo n. 5.721-38 — Maria Perene Santiago — Exercícios de
033 a 1938 (espólio).
Processo n. 2.728-37. — Camila Peixotoda Cunha — Exercícios
itg 4933 a 1938 (espólio).
Secretaria da Diretoria do Irripo qo de Renda, Rio de Janeiro,
21 de dezembro de 193$. — José de Alogolhãe.s Bravo, secretária.
Diretoria do Imposto de fletido
"X(Wow

PESSOAS leiStGAS
Exercício de 1932.
De matem do atalhor diretor do Impasto de Renda, convido as
Willit,ribuintes abaixo mencionados, do aodrdo com o disposto no
art. 114 do regulamento em vigor, a prestarem, dentas) do prazo de
elea dias, contados 3() dias da publicação dilate, esclarecimentos que
se tornam neoessktios para regularidade de sua situação junto a
peta Diretoria, por infração do art. 113, alínea e do mesmo regulamento, inclusive para cemprovação de deduções, dirigindo-se, para
tese fim, (1 Secção de Revisão.
Secretaria da Diretoria do Imposto de Renda, Rio do Janeiro,
.143 de dezembro do 193$. — José de Magalhães Brado. searetário.
Cunha — Alfredo dos Santos, 35.846.
Gould — Cecil F., 7.029.
Guarnão — Maria Isabel do Paço, 141.92.1.
J. Oruz Júnior, 35.833.
Martins — Alexandre de Paula, 8.862.
Oliver S., 9.570.
Oakley
Ribeiro — Osório de Aralrade, 33.207.
Rocha — Joaa Martins da, 22.089.

Alfândega do Rio de Janeiro;
Primeira Secção

Pela Inspetoria desta Alfândega se faz público, para toethed-al,
mento dos interessados que foram descarregados para esta repara
tição os volumes abaixo mencioadnos, oom sinais de avaria e dé:
falta, devendo seus donos ou oonisignatários apresentar-se no prazo
de 15 dias, para providenviarem a respeito:
Armazém n. 3 — Navio inglês H. Princesa, atrasado ora ik
dezembro do 1938:
a fardo Azeites n. 11, pe gando 59' quilos, roto.
1 caica Carioca na 104, pesando 25 quilos, repregadaa
1 garrafão CMC n. 46, pesando dois quilos, vaso..
a dito idem n. 65, pesando dois quilos, idem.
1 diic iitern n. 61, pesando doei qiluos, quebrado.
1 amarrado de caixas CIO n. 2, pesando 23 qui los, PeProl~s
e
dito ideni ri. 21. pesando ±9 quilos, idem.
:1 caixa 3 —
— 13 — Co. n. 8, pesando 44 quilos, idertaa
. 1 dita JD n.235, pesando 93 quilos, avariada e repregada.
2 amarrados de caixa Magoulas na. 2 e 37, pesando 24 e
quilos, repvegados.
•e
.1 caixa MPC n. 28, pesando 11 quilos, idem.
2 garrafões MPO as. 199 e 188, pesando dois e dois quilos, vaelaila
2 ditos idem tis. 110 e 75, pesando dois e dois quilata, Idem.
2 dites idi'm lis. 37 e 102, pesando dois e dois quilos, idem.2 (Uh:is °Tale os. 262 e 146, pesando dois e dois quilosi(tuclieirda
2 ditas tirai
iIr
na. 131' e 242, pesando dois e dois quilos,d
1 [Ido irim n. 271, pesando dois quilos, quebrado.
1 aniarrailoil e caixa OL&C a. 40, pesando 22 quilos, itepregadda
1 caixa PAI". n. 110. pesando 18 quilos, idem.
1 dita 11,1)(1`.“-t- — Rio — Mo — V —EFCBii. 1,pesando, .$1_1,-=1
quilo.-.
1 dila idem ii. 1, pesando 77 quilos, idem.
2 sacos VS&(:: as. 65 e 54, pesando 45 e 49 quilo, rotos.
1 aine ‘' a do rir' cn i xas ZRC n. 32, pesando 13 quilos, repregedd. 1.
1 ,thi d irem a. es. jatando 18 quilos, idem.
1 dito idem ri. 39, pesando 19 quilos, idem.
i.' caixa
n. 27, pesando 68 quilos, ident.
A sinazam ri. 4 — Navio brasileiro Reid Soaréd, atraostare
3. 'de dezembro de 1933:
1' caixa TtPC a. 30, posando 30 quilos, repregada.
dita Vermelho n. 99, pesando 57 quilos, vasandtt
. 1 dita VMC ri. 93, pesando 15 quilos, repregada.
1 dita idem n. 106, pesando 30 quilos, avariada.
E'
Armazém n. 5 — Navio nacional Prudente de Morais, atracadcera 5 de dezembro de 1938:
amarrado de caixas Tabares n 85, pesando 27 quilos, rem:.
godo.
Mo Idem n. 40, p esando 28 quilos, idem.
1 dito idem n. 23, pesando 20 quilos, idem. .1 dito Idem n. 8, pesando 33 quilos, idem.
1 dito idem sem número, pesando 19 quilos, idem.
1.
engradada KOK sem número, pesando 42 quilos, avariado
'1 dito idem sem número, pesando 40 quilo; idem.
1 dito idem sem número, pesando 40 quilos, idem.
1 dito_itlem sem número, pesando 40 quilos, idem.
i dito idem soa nániero pesando 40 q uilos. idem.
1 dito idear .., ep t imn werre, pesando 89 quilos, idem.
1 dito ide:
n n1rtuc,re9Ando 3.9 quilos, idem.
r!iI0
sem ritole-to. pesando 41 quilos, idem.
4 lito id i
r númí te. i)nivIci 4 1 quilos, idrin.
10

iditnt

SO-Kdd

!MIM.
•Wfflar rantrari
Tir

i dito idem liem número, pesando 40 quilos, idem.
1 dito idem sem número, pesando 40 quilos, idem.
1 dito idem sem número, Desando 40 quilos idem.
dito idem sem número, pesando 41 quilos, idem.
1 dito idem sem número, pesando 40 quilos, idem.
1 dito idem sem número, pesando 40 quilos, idem.
1 dito idem sem número, pesando 32 quilos, idem..
f amarrado de caixas (NC n. 1, pesando 27 quilos, repregado.
1 dito idem n. 16, pesando 28 quilos, idem.
1 dito idem il. 5, pesando 23 quilos, idem.
1 engradado HL sem número, pesando 24 quilos, idem.
'1 caixa HL sem número, pesando 24 quilos, idem.
1 dita idem sem número, pesando 18 quilos, idem.,
1 dita idem sem número, pesando 12 quilos, idem.:
1 dita idem sem número, pesando 22 quilos, idem.
1 dita idem sem número, pesando 18 quilos, idem.,
1 dita idem sem número, pesando 39 quilos, idem. .
1 amarrado de caixas MG ir. 5, pesando 22 quilos, idem.
1 dito idem n. 3, pesando 26 quilos, idem.
1 dito idem n. 343, pesando 28 quilos, idem
1 dito idem n. 29, pesando 28 quilos, idem.;
if dito idem n. 16, pesando 23 quilos, idem.
1 dito idem n. 33, pesando 26 qilos, idem.
1 dito Paqulto sem número, pesando 34 quilo, Meg.'
1 dito idem n. 4, pesando 29 quilos, idem.
1 dito Tabares n. 44, pesando 17 quilos, idem
dito idem n. 91, pesando 17 quilos, idem.
1 dito idem n. 22, pesando 24 quilos, idem,
f R40 sacos MG sem números, pecando 5.500 qu1te, rotos..
Armazem n. 6
Navio lin/and& "Aura", atracado eni kla
dezembro de 1938:
2 bobinas marca TJANDRG' "0-1210-01sera), na. 51 é 7, pesando
/*e e 503 quilos, avariadas.
2 ditas idem, idem na. 44 e 93, pesando 502 e 503 quilos, ideei.
2 ditas idem, idem, na. 13 e 61, pesando 510 e 510 quilos, idem.
3 ditas marca "C-376-F", na. 1.662 e L.416, pesando 484 e 18A
3tit108, idem.
'2 ditas idem, idem, na. 1.423 p 1.1430, pesando 486 é 495 quilosi,
2 ditas Idem, idem, na. 1.549 e 1.7,43, pesando 486 e 508 quilcia,

2 ditas idem, idem, na. 1.717 e 1.655, pesando 495
Nem.

e

490 quites,

1 bobina idem, idem, n. 1.381, pesando 501 quilos, idem.
2 bobinas marca "C-208-F", no. 370 e 830, pesando 322 e 585

quilos, idem.
2 ditas idem, idem, na. 802 e 906, pesando 528 e 676
Idem.
2 ditais idem, idem, no. 930 e 925, pesando 534 e 885 quilo/4
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MINISTÉRIO DA MARINHA
Escola Naval
ADMISSÃO AO CURSO PRÉV14..

De ordem do Sr. contra-almirante diretor, comunico a Onera 'rn
as inscrições para a matricula no CUrso Prévio, de acordo tom o

-tersaqunEcolNv,IhadeVignocm-sabert

ffe

in segue:
1.

Número de vagas:

O número de vagas, tanto para os candidatos ao Corpo de Ofiolids
da Armada como para os candidatos ao Corpo de Fuzileiros Navais,
corá fixado oportunamente.
2. Das inscrições:
De 1 a 15 de janeiro de 1938 serão recebidos, na Secretaria da
Escola, das 10 às 14 horas, os requerimentos (modelo A) instruidos
com os seguintes documentos:
a) certificado de Saude Pública, provando que o candidato'1,01
yaoinado há menos de seis meses;
b) certidão de idade fornecida pelo Registro Civil, para provar
:Épie o candidato é brasileiro e que, em 1 de abril do ano da matrbule,
conta menos de 18 anos de idade;
c) atestado de bons antecedentes, fornecido pelo Gabinete de Identificação e Estatística, no lugar onde houver, ou por autoridade competente;
d) declaração escrita testemunhada de que o candidato 4 soltatno
j(modelo B);
g) certificado do curso secundário fundamental de elenco anos,
3. Da matrícula:
Inscrito o candidato, a admissão somento será outorgada se o candidato satisfizer as seguintes condições, dentro do número de vagas
existentes, e de acordo com a classificação que obtiver no concurso
de admissão:
a) condições Nicas exigidas para o serviço naval, verificadas CM
Inspeção de saude, perante uma junta de cinco (5) médicos;
b) aprovação em concurso de admissão, feita na sede da Escota
Naval, constante de provas escritas de Português, Matemdticas e Física
g Química, de acordo com os programas de ensino do Colégio Pedro II.
4. Forma de requerimento e de ‘declaracda da. estado civil!,
á) requerimento .dirigido ao diretor::
MODELO A
nenhor almirante, diretor da Escola Naval.
, pai, mãe viuve, tutor Ou procuraddr
.•
som poderes especiais para requerer matricula do menor. -.-.
anos de idade, brasileiro, requer a V. Ex. ee
, com
digne de mandar inscrevé-lo como candidato b. matricula nessa Escola,
no curso (de aspirantea guarda-marinha ou de aspirante ao Corpo de
Fuzileiros Navais, conforme for o caso).
Declaro aceitar as responsabilidade estabelecidos no Regulamenta
da Escola e no seu Regimento Interno.

'dem.
2 ditas idem, idem, na. 822 é 802, pesando 480 e 534 (lu ilogo
Mem.
1 dita idem, idem n. 909, pesando 525 quilos, idem.
Nestes termos
2 ditas marca WARE/1C' *C-110", na. 5 e 121, pesandõ 248 e 23
Pede ded'erimente
;Quilos, idem.
II
1 dita marca C-181-0", n. 1.777, pesando 423 quilos, Idem,
Observações - - Firma reconhecida o Juntar doia retrà183
~azem e. 7 - Navio alemão 'petropolis", atracado em X de
Pequenos do tipo identificação;
dezembro de 1938:
2.4 - A m31 viuve, tutor ou procurador deve apresentar os titulca
1 caixa marca PB IS CI., n. 223, pesando 15 quilos, repregadà. que comprovem as sua responsabilidade legal em relação ao candiclatg.
t ditas marca PI ta CI., ns. 130 e 248, pesando 20 e 29 quilos,
b) forma da declaração de estado civil:
Avariadas.
MODELO Et
1 dita idem, Ideia, a. 335, Posando 30 quilos, Idem Declaro que meu filho, tutelado ou correspondido,
1 dita Idem, idem; n. 2143, pesando 25'quiloe, repregada.
.. • eolteiroe residente à rua
2 ditas marca PB & C, na. 203 e 118, pesando 15 e 24 quilo&
Useampilhado, firmado com duas testemunhas, que deverão ler
xepregadae.
1 fardo marca UNA, n. 1093001, pesando 103 quilos, avariado. Imas firmas reconhecidas.)
2 caixas marca PB & e, na. 102 e 41, pesando 25 e 26 quilos,
5., Observações geraisT,
avariadas.
a) todos os documentos exigidos para a inscrição, além dos eero8
1 dita marca PATRIA, n. 20, pesando 22 quilos, repregada.
Comuns, levam mais uma estampilha de 12000 e um selo de Eduoação,
dita marca C31C, n. 15, pesando 18 quilos, idem.
de $200, denominados selos de Juntadas, que serão colocados nos- dcwe
'.1Í dita marca COLOMBO, n. 44, pesando 18 quilos, ideal.
cumentos e inutilizados pelo secretário da Escola;
1 dita marca esst, n. 7 pesando 16 quilos, Ideia.
b) Qualquer outro esclarecimento poderá ser obtido na Seeretaril '1 tubo marca f3AE; avariado.
da Escola Naval.
Arassem n. O - Navio alemão "Petr,opolia", atraoad6, Mi 4 dõ
Secretaria da Escola Naval, em 15 de dezembro , de 1938.„.”- .r!44
dezembro de 1938:
4morim , Junfor, capitão de fragata, secretário.;

4 barris marca "P. L. &
na. 18, 12, 39 e 98, vaeando.
1 barrir marca )i. F. I. & C., n. 3, vasando.
1 dito marca S. L. & C. LI., n. 21, idem.
MINISTÉRIO DA GUERRA
dito marca "Penafier, n. 8, idem.
1 dito marca "Patria", n. 90, idem.
Primeira Formãção Sanitãria
Dal). Mat. Pecados- Navio belga "Copacabana",, atracado em 5
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de,concorr83-1
ie dezembro de 1938:
1 estrado marca "(1abril 10.347", n. 110, pesando 3.775 quilos,' eià publicado no Ditirío Oficiai de, 12 do corrente, à. página, 25.12E.
avariado,
Dep. Mat. Pesado., -- Navio elemãontbeinfehr, atracado: ern, 8,
Serviço Central de Transportes
4. dezembro de 1938:
9 'tubos- marca 8. A. E., sem número, avariados.
Chama-se a atenção dos interessados para o editat'de concorre
Primeira 8040, 14 de dezembro de 1938.- (Mias Costa, chega. ela publicado no Didrio Oficial de-12 do corrente. h Página 25.410.
$•nnn•nn11•n•n
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— As propostas serão uma para cada Grupo de artigos a forServiço Central de Transportes
necer, segunde as designações e número de ordem, com todas as disChama-se a atenção dos interessados para o edital de concor- criminações em algarismos;
55rência publicado no "Diário Oficial" de 6 do corrente, à Página
IV — Os requerimentos e as propostas serão feitos em papel de
ot 4 6 0 5 .
0,22 x 0,53, sem entrelinhas;
— A falta de observância de qualquer exigência do presenté
edital implica na exclusão do requerente dõ número de candidatos
Décimo Quarto Regimento de Infantaria
à concorrência;
EDITAL DE CONCORRaNCIA
VI — As propostas são julgadas em reunião do Conselho de AdChama-se a atenção dos interessados para o Edital de Concerren- ministração. Este »ligamento realizar-se-à às 14 horas do dia 28 do
kaa publicado no "Diário Oficial", do dia 9 do corrente, à página mês em curso;
VII — O forn-èimento de gêneros e artigos caberá ao propo$1.912, sendo retificados os prazos constante das cláusulas XIIF e
nente que oferecer preço mais vantajcao, não podendo. em caso alXVIII do referido edital, para os seguintes:
a) Apresentação do remierimento fie inscrição, até its 9 horas do gum, o referido proponente, negar-se a satisfazer a encomenda, sob
pena de ser excluido do registro de inscrição e correr por sua conta
klia 17 do corrente;
de preço da aquisição dos artigos;
b) Entrega das propostas. até às 10 horas do din 20 desse mas. a diferença
VIII — O preço das propostas não poderá exceder dos da praça
Quartel em São Gonçalo. Estado do Rio de Janeiro. 1' f's
kat de 1938. — Mario Lopes Martins, Cap. Adm. e secrotaem do C. A.. acrescido de 10 % (dez por cento) e vigorarão pelo prazo de quatro
meses considerando-se prorrogado por igual ou menor prazo sucessivamente, até a terminação do exercido financeiro, se antes de 15 dias
Segunda Região Militar
da terminação do mesmo prazo, o Serviço ou o fornecedor não dejler
clararem por escrito que não desejam sua prorrogação;
IX — Todos os eirtjgos a fornecer serão sempre fie 1' qualidade,
2' DIVISÃO DE INFANTARI
ee
acordo
com as especificações contidas nas respectivas relaMs;
6' REGIMENTO DE iNrAearelue
X — Os artigos rejeitados serão substituidos dentro de mu
prazo estipulado pelo Serviço, tendo em conta as necessidades do
Comissão de rancho
inesnio;
Chama - se a atenção dos interessados para o edital de coneortanXI — Os artigos recusados pela Comissão de E$RITICR ficarão, à.
alika administrativa publicada no "Diário Oficial", de 12 do corrente às disposição
dos interessados, porém, deverão ser retiradoa até três
Wginas 25.130.
diea após a COMUILICO‘i0 sob pena de serem inutilizados pelo SerCaçapava,
Estado
de
São
Paulo,
10
de
aeseenbro
em
Quartel
viço e nem o direito de reclamação caber ao fornecedor;
3938. — Abetarda de Medeiros Gaivão Raposo, 1° tenente de edine ?eXII — No caso de não comprimento da cláusula "X" ficarão os
tagretár io
fornecedores anjeitee à multa de 10 % (dez per cento) solere o valor
do pedido. Sendo o artigo rejeitado uma segimda vês, o Serviço manará comprar endro onde se achar conveniente, por conta do fomeDiretoria de Aeronáutica do Exército
cedo' ao qual rara adjudicado, que ainda ficará su j eito à multa de
sts (quinze por cento) sobre o valor total do pedido;
DEPÓSITO CENTRAL DE AERONAUTICA
XII — Em caso alguns, o negociante inscrito e escolhido para for1 — De ordem do Sr. chefe do Depósito Contrai de aeasees•
dor poderá negar-se a satiafeazer qualquer pedido, sob pena de ser
difflame a atenção dos interessados para o
iniciemeo o seu nome ou firma e de correr por sua conta
— eeeifee reeleage, -; Oiferença de preço do que for adquirido pelo Serviço e que será
blioado no "Diário Oficial", de 12 deste
ir tenente tesoureiro.
da caução de que trata o item XVIII:
XIV — Fica o serviço com o direito de rescindir o ajuste nos
' guintes casos : •
Estado Maior do Exército
" guandu o fornecedor cometer três infrações das F.stipuladas
edital, sem haver motivo justificado; e,
quando deiSERVIÇO DE PROTEÇÃO AOS INintaS
seir de atender aos pedidos legais;
EDITAL DE GONOORRÈNGIA
XV — Oss artigos sujeitos a peso serão sempre recebidos pelo
ppm-. liquido:
De ordem do Sr. tenente-coronel chefe /- -• -.
1,(Illt.r.s deverão ser entregues.até 5 (cinco) dias depois
alo respectivo Conselho de Administração, t::
; ....
.•
fluidez:e;
o
Ines,
ou, em caso de urgência, dentro de 24 (vinte e
sio decreto n. 4.536, de 28 de janeiro de 192e (Códige de Coei. •
:ro) horas, sende as mesmas apresentadas uni 2 (duas) vias acomdado da União) e art. 738, parágrafo 2 0 do Regulnmemo Gel.;
, oaiadas dos empenhos com a declaração do recebimento co maContabilidade Pública, e em virtude da autorizaçãe do Exmo.
terial ou de prestação do serviço afim de serem liquidadas no prazo
Minietro da Guerra, em Aviso n. 35, de O de novembro (-1, 1038, taco máximo
de 8 (oito) dias e liquidadas no de 15 (quinze) dias.
público para conhecimento dos interessados . sue se acari abertas,
XVII — As contas serão pagas em reunião do Conselho de Ada
lentro de 10 dias, a contar da publicação deste, ria Sate.: elesta Ser- ministreção
em dia e hora p reviamente marcados e depois de deviviço, sita h Praça 15 de Novembro n. 20, 3 0 anilar, seles de 300 a oamenle processadas;
$42, as inscrições para o fornecimento, durante o aeo de 1939, dos
XVIII —
alo da apresentação das propostas os interessados
krtigos referentes aos Grupos I — Ferragene, II -- Medicamentos, deverão provarNo
feito, de acordo com a lei, caução correspondente
lil — Fazendas, IV — Roupas feitas, V — Confeeeau de roupas e aos Grupos quçter
desejarem fornecer, conforme discriminação que se
— Artigos diversos; cuja relação se acha it disposição dos meteres- cegue; 1:5004)000,
para o êrupo I —Ferragens 1:000$00C, para o
Fados no Almoxarife do Seralço.
II — Medicamentos; 1:0003000, para o Grupo TU — Fazendas;
Os iateressados deverão apresentar requerimentos cndereeados Grupo
1:0003000, para o Grupo IV — Reunas feitas; 8003000, para . o Grupo
ka Sr. presidente do Conselho de Administração, eedindo inscrição, V
— Confecção de roupas e "1 :500$000, para o Grupo' VI Artigos
keompanhados de todos os documentos comProbaldrios de idoneidade diversos;
Oomereial, até às 113 horas do último dia do prazo acima estipulado.
XIX — Toda vez que for feita uma encomenda cujo valor seja
t Os documentos necessários ao julgamento dessa idoneidade do superior ao decuplo d.e. caução exigirá o S. P. I. tuas reforço à Messeencorrente são os seguintes:
caução, na base de 10 % (dez por cento) até 50000000 e mais
Quitação da todos os impostos federais e munislpaia, referentes 5ma
% (cinco por cento) sobre o que exceder dessa importiancia. Esse
to último semestre vencido, a que estiver sujeito; cópia do contrato reforço de caução deverá ser feito dentro do prazo de 5 (cinco) dias,
, e0mercial, para as firmas coletivas e carta de comerciante matricude data em que tiver sido notificado.° fornecedor. O conlado, para as individuais; certidões do Tesouro Nacional, de acordo contados
corrente a quem for adjudicado o fOrnecimento de qualquer artigo
itODI o aviso is. 706 do Ministério da Guerra, de 10 de novembro de
que se negar a fazer a caução para garantia do fornecimento terá
certidão do -Ministério do Trabalho, pela que, se verifique e sua
sn--4933:
inscrição cancelada imediatamente e será considerado inidõneo
dleve y a firma de dois terços de empregados brasileiros; quitação apelo
prazo
correspondente ao exercício de 1939.
pese-mia pela tesouraria deste Serviço, de acordo com a lei, para gaXX
—
O
Serviço não se responsabilizará por pedidos verbais, terantia da fiel execução doa compromissos assumidos, nos termos do lefônicos ou mesmo
escrito que não se revistam de todas as formalu'esenlo edital, não sendo aceito nenhum documento em pública lidades
legais (empenho, visto e autorização).
tornei. em obediancia ao avl e o do Ministério da Guerra de 5 de maio
Capital Federal, 14 de dezembro de 1939. — Etualdo Ramos. V'
ide 193S, publicad,.5 no Boleies] do Exército n. 163, do mesmo ;..no. tenente
,
de administração, secretário do C. A.
Os documentos acima referidos poderão sor :3u1)tituidos pela
o
passada
pelo
Servieo
de
Intendência
Regional
da
I
Região
a
i
isertid:
Primeiro Regimento do Infantarià
militar. de que trata o aviso n. 738, de 12 de novembro de 1937,
atedstério
da
Guerra,
publicado
no
"Diário
Oficial"
de
17,
lamdo
coNcORRÈVCIA ADMINISTRATIVA
novembro, daquele ano.
bem
EDITAL N. 2
ti-.; concorrentes sujeitar-se-ão às seguintes eeedições de coo-br e fornecimento:
Cliainna s e ; ater._::to rio; interessados para o edital rio roncar• Remessa das proposlae, devidamente eelade
7anc i a ofirniH 4, 1-a"va. ri1t l iratla ar "aaitl e io Oficial", de 14 rio coroni H
,,obre-carta fechada:
:Pnte rass
(1(.7, rH}r . . à página r.,
.wpttandH-s,e.
(lHartel ,) 1 0 II girne.rdo de Infanta r ia. na Vila
— DeclaraCto clara e positiva do ¡Meses.
- CaIs.
;eões estel l e.CC.CaS no presente edital e às
C. C. P. da i .itn1 Fr. r1 p ra , 'C (IP ik z ,:, mbro de 4938. — Osioaldo Varejão do l'onreo eller 1,.. F e il-e! ;5 1 • 13 lo C. A.

r,
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Diretoria de Engenharia

ressados, que será aberta concorrência administrativa para fornecimento dos artigos constantes dos itens I a XII, a saber:
— Artigos de expediente.
II — Artigos de limpesa e conservação material bélico.
III — Artigos de material de elétricidade.
Segundo Balalliào de Caçadores
1V — Artigos de remontes de calçado.
V — Artigos de roupas de cama e mesa e material sportivo.
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concurso
VI — Artigos para conservação dos caminhões.
de títulos publicado no -Diário Oficial" de 11 do corrente, à página'
VII — Mobiliários e móveis diversos.
número 25.360:
VIII — Utensílios, ficharios, material de alojamento.
IX — Combustiveis e lubrificante e material para lubrifieadq.
Laboratório Químico Farmacêutico Militar
limpesa e conservação de máquinas e aparelho do qualquer Inatas
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concor- reu.
o
rèneia administrativa, publicado no Diário Oficial de 14 do corrente,
X —Ferragens o louças.
à página 25.360.
XI — Laticínio, ,massas alimentícias, generos,
XII — Quitanda, frutas, verduras, temperos, etc.
a) --Os interessados deverão dar entrada no C. A. desta i Uru,
Segunda Região Militar
dado,
situada no Leme, até o dia 22 de dezembro do corrente ano,
HOSPITAL MILITAR DE SÃO PAULO
às 14 horas, os requerimentos de inscrição, em envelopes não transChama-se a atenção dos interessados para o edital de concor- p arentes e devidamente lacrados, declarando discriminadamente os
rência administrativa publicado no Didario Oficial do 14 do cor- documentos que apresentam, dirigidos ao Sr. presidente do C. A.
b) — A abertura das propostas terá lugar na Unidade, no dia
rente; à página 25.376.
22 'às 15 horas; poderá ser assistida por todos os interessados ou
seus representantes legtlimos nos termos do, título VII do R.G.C.P.
Segunda Região Militar
c) — Os interessados deverão • caucionar na tesouraria desta
unidade as importâncias abaixo descriminadas para cada item;scomo
SEXTO REGIMENTO DE INFANTARIA
uma garantia de fornecimentos. Poderão levantar suas cauçÕee
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concor- após
terminarem as suas obrigações decorrentes dos pedidos' do
rência publicado no Diário Oficial de 14 do corrente, à página nú- inscrição e propostas de formeimentos que forem apresentadas ao
mero 25.386.
C.A.
d) — As importâncias relativas its cauções dos itens ;lei= rem,
feridos são as seguintes:
Diretoria dos Serviços de Remonta e Veteriatiria
Item I — (Duzentos mil reis)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Item II — (Cem mil reis).
CONCORRÉNCLA ADMINISTRATIVA
Idem III — (Quinhentos mil réis),
Item IV — (Cem mil reis).
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concorItem V — (Cem mil reis).
rência administrativa para 'fornecimento a esta Diretoria durante o
Item VI — (Cem mil réus).
ano de 1939, publicado nas páginas números 25.377 do Diário Oficial
Item VII — (Cem mil réis) .
número 287, de 14 do corrente.
Item VIII — Cem mil reis).
Idem IX — (Cem mil reis).
Nona Região Militar
Item X — (Cem mil reis).
Item
XI — (Tresehtos mil réis). •
DESTACAMENTO DE OESTE
Item XII — (Quinhentos mil réis)'„
REGIMENTO MIXT° ' I DE ARTILHARIA
Item XIII — (Quinhentos mil reis).
Edital de concorrência administrativa
Condições de fornecimentos
1 — De ordem do senhor coronel comandante do Regimento
I — Os pedidos devidamente organizados e empenhados deverão
Mixto de Artilharia, de conformidade com o artigo 52 do Código de ser satisfeitos dentro do prazo do 12 horas, a partir do recebiment0
Contabilidade da União e 738 § 2 0 do Regulamento desse Código, do pedido.
II — Os artigos de confeção terão o prazo de 6 dias, a contab
combinados com a resolução do Tribunal de Contas, de 26-X-1912
(Diário Oficial de 10-XI-1928 e Boletim do Exército n. 491, de da data de recebimento do respectivo pedido.
25-XI-1928) e aviso n. 35, de 9-XI-1938, publicado no Diário Oficial
III — As despesas de condução ou transporte correrão por contei
de 11-XI-1938, faço público, para conhecimento dos interessados que do fornecedor.
IV — No caso - de regeição Po
a partir do dia 10 até o dia 25 do corrente mas, acha-se aberta a
r má qualidade a substituição toes'
Inscrição para fornecimento de artigos de consumo habitual, .naces- se-á imediatamente, assim como o suprimento das faltas na ,ver!
'ficaçãodsqunte.
sargos ao Serviço deste Regimento, durante o primeiro trimestre do
ano de 1939, sob as condições estipuladas nos artigos do Código e
V — O não cumprimento da condição anterior autoriza o O. AV
Regulamento do Código de Contabilidade da União, resolução do a fazer livre aquisição do artigo pedido, correndo as despesas exl'i
Tribunal de Contas e aviso n. 35, de 9-XI-1938, acima mencionados, cedentes por conta do fornecedor. Da mesma forma proceder-se-4.
para os grupos de artigos abaixo descriminados, obedecendo quanto se o fornecedor não cumprir nos prazos estipulados no referente
ao material a nomenclatura das Diretorias Técnicas do Exército, já edita/. Em caso de reincidência será sumariamente excluido do ress
gistro -de inscrição para todo o exercício, com perda da caução esig
DublIcadas no Diário Oficial.
beneficio dos cofres públicos.
Grupo I — Artigos de expediente.
•.
s..
VI — O fornecedor que, por motivo de força maior deyidashentsi
Grupo II — Medicamentos, drogas e material de penso.
comprovado, deixar do entregar dentro do prazo fixado no pedidek
Grupo Mi — Artigos- de eletricidade.
Grupo IV — Conservação do arreiamento, remonte do calçado, os artigos nele incluidos, pagará uma multa p rogressiva calculada 1
da seguinte forma, sobre a im p ortância total não entregue:
roupa de cama e etc.
a) 0,3 % por dia que exceder do prazo, até 15 dias de atrasos]; .
Grupo V — Ferragens, tintas e óleos.
b) 0,5 % por dia que exceder do prazo, precedente até 30
Grupo VI — Madeira e material de construção.
diaiV
de atraso.
Grupo VII — Forragem para animais.
as
c)
Grupo VIII — Louças e utensílios de mesa de refeição.
contas referentes aos fornecimentos de cada mês deverftd:rne,
ser entregues até o 3 0 dia útil de cada snés 'seguinte, devidamente
Grupo IX — Material de limpeza diversos.
1
Grupo X — Condimentos, frutas e doces para sobre-mesa e com- acompanhadas dos respectivos p edidos, com 8E403 de apreeentaçãd
bustivel.
e recibos, para quaiseuer fornecimentos do presente edital, quande't
TI — Os interessados deverão procurar nos dias úteis, das 9 às os mesmos estiverem revestidos das formalidades legais, isto é, aed,
11 horas, no Almoxarifado do Regimento, com o respectivo almoxa- Binados p io almoxarife, empenhados peto tesoureiro, visados peie
rife as relações oficiais discriminativaS dos artigos que compõem os fiscal administrativo e autorizados pelo presidente do C. A..
grupos acima aludidos. — Eduardo da Silva Barros, 1 0 tenente.
Quartel no Leme, 16 de dezembro de 1928. — 3oIvto Pereira da
Silva, 1 0 tenente secretário do C. A.
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concorrência publicado no Diário Oficial de 14 do corrente, à página 25.357.

Quarta Bateria Independente de Artilharia de Costa e Forte
Duque de Caxias

CONCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA
EDITAL N. 1/1939
De ordem do Sr. presidente do C. A. desta Bateria e Forte, e
de acerdo com as diretivas do Exmo. Sr. ministro da Guerra, publicadas no Diário Oficial de 11-XI-1938, artigos 745 e 756 e seus
parágrafos do C.C.P.U., faço público para conhecimento dos inte-

Diretoria de Saúde do Exército
INfSTITUTO MILITAR DE BIOLOGIA
De ordem do Sr. coronel diretor deste Instituto e presidente dei)
C.A., faço público o seguinte:
Todos artigos constantes da c,oncorrencia deste loatitesio atirds-1
eado no "Diário Oficial" de 13 do corrente, página ta. 25.231, 'eir
torcia objetos de concorrèneia pelas repartições do Ministério cá
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Guerra distribuidoras de créditos, estabelecimento de material de
Intendência e serviço de subsistência militar, ficam sem efeito, de
aterdo com o aviso n. 35 de 9 de novembro próximo findo. publicado
no "Diário Oficir!" de 11 do referido mês. — Valdor Boalfacio
Corrêa, 2 0 tenente secretário.

tendência do Exército (Campo de São Cristovam) ou ao Serviço de
Intendência desta Região (Quartel General), recebendo dessas repartições as certidões para, com as cauções, serem juntas aos requerimentos de inscrição.
VIII — Os coneurrentes declararão, obrigatoriamente, em seus
requerimentos de inscrição e propostas de fornechnentos, que se sujeitam a todas as disposições do Código de Contabilidade da União,
Segundo Batalhão de Caçadores
seu regulamento e às do presente edital. Não serão aceitas em hipótese alguma condições não previstas neste edital nem admitida oferta
RESULTADO DE CONCORRaNCIA
de redução de preços sobre as propostas mais baratas.
em
Na concorrência procedida nesta Unidade para instalação
IX — A autoridade competente se reserva o direito de anular a
sua sede de uma Barbearia, para sereentm dos oficiais, ente-len& Tires presente cmcorréncia em qualquer tempo, sem que aos interesndos
sargentos e praças. de que fez pelaico o "Diário Oficial" de 17 elt assista o direito de qualquer reclamação ou indenização.
novembro do corrente ano. página 22.050, foi julgada idóneo o
X — As propostas serão enviadas em 3 (trás) vias datilografapro- das, com os preços por extenso e em algarismos, selada a 1* via, e
- único concorrente, cidadão Anisio Pereira Ribeiro, sendo a sua Contodas datalas e assinadas, com indicação da firma concurrente e do
posta aberta em presença do presidente e demais membros do
selho de Administração do Batalaáo e aceita sem restrições. Da grupo a que concorre, sem emendas, razuras ou vícios de qualquer
referida proposta consta o seguinte: "O proponente st? vorepromete natureza.
a.: colocar cinco cadeiras tipo Amarecano sendo urna para os oficiais,
As 'ropostas serão abertas pelo Sr. Presidente do Conselho
ama para os sub-tenentes. uma paia os sargentoe e duas para as de Adminastração, em reunião do C. A., a realizar-se no dia 28 do
araças,.cinco espelhos tipo eleatite nas respectivas cadeiras, três pias corrente, às 15 horas, com a presença dos interessados, ou à revelia
avatórios, correndo por conta cio proponente as de z pesa.s de insta- dos mesmos.
lação. Vigorará durante a vigência do seu contrato a seguinte tabela
Condições de fornecimento
cabelo e liarba, 13800;
ia • preços: oficiais, sub-tenentes e sargentos,
cabelo
e
barba,
1$100;
cabelo,
I
—
Os
pedidos
devidamente
organizados e empenhados, deverão
praças,
cabelo, 1$200; barba, $800;
1$000; barba, $500". Pinheiro. Esteara_ cio Rio de Janeiro, Quartel do ser satisfeitos dentro de 48 horas do recebimento do mesmo.
II — Os artigos de confecção terão o prazo prolongado para oito
2° Batalhão de Caçadores, 15 de dezembro de 1938. — Julio
dias a contar da data do recebimento do respectivo pedido.
'afano Olivier Filho, capitão secretário.
III — Todos os artigoe de fornecimento serão de primeira qualidade e ficarão sujeitos a exame de qualidade e verificação de quanQuartel General da 1° II. M. e 1° D.
tidade, correndo por conta do fornecedor as despesas de'conduçáo ou
transporte.
EDITAL DE CONCURRUCIA ADMiNISTRATIVA
IV — No caso de rejeição por má qualidade, a 'substituição se
fará imediatamente, assim como o suprimento das faltas na verificaordem
do
Exmo.
Sr.
General
Comandante
da
Ia
Região
Min-.
De
.
deste Quartel General. ção das qualidades.
tas:, Presidente do Conselho de Administração
V — O não cumprimento da condição anterior autoriza o Consea
e 757. do Regulamento do
e,
de
acordo
com
os
arts.
738,
a
2°
letra
e
Código de Contabilidade da União, e aviso do Exmo. Sr. Minis t ro da lho de Administração a fazer livre aquisição do artigo pedalo por
do fornecedor, embora por preços mais elevados. Da mesma
Guerra, n. 35, de 9 de novembro próximo passado, faço público, para conta
maneira se procederá se o fornecedor não cumprir no prazo marcado
conhecimento dos interessados que até às 14 horas do dia 2(3 de de- no presente
edital. Em caso de reincidência, será a firma sumariazembro corrente, se acha aberta a inscrição de concorrentes e areimente excluida do registo de inscrições para todo o exercício, DOM
tacão
de
propostas
para
o
fornecimento,
no
próximo
ano
de
1939.
do
artigos de consumo habitual, a este Quartel General, e constantes dos perda da caução em benefício dos cofres públicos.
VI — As contas referentes aos fornecimentos feitos em cada mês
grupos abaixo.
deverão ser entregues até o terceiro dia util do mês seguinte e em
Condições de inscrição
três vias, acompanhadas dos respectivos pedidos com selo de apresenI — A inscrição deverá ser requerida ao Exmo. Sr. General Pre- tação e respectiva declaração do selo.
em
requerimento
devidamente
eetade
Q.
G.,
sidente do C.' A. deste
Vil — No decorrer dos fornecimentos, a verificação de qualqueer
irregular:dado que manifeste, por qualquer forma má fé ou ato cone com a declaração do ramo da sua indústria ou do seu comércio.
da
são
trário
lis Mas normas administrativas, acarretará não só a anelação
afim de ser inscrito para concorrer nos grupos ou artigos que
da inscrição do fornecedor com a perda da caução em benefício dos
sua especialidade industrial ou comercial.
p úblicos, além das demais penalidades de que fór passivel pela
II — Ao recaperimento de inscrição devem ser anexados os se- cofres
legislação em vigor.
guintes documentos:
VIII — Aos concurrentes serão p restados os esclarecimentos que
a) prova com documentos próprios, alam da licença da Prefeiture
desejarem no Almoxarifado deste Quartel General, nos dias úteis, das
Municipal, de ser negociante em grande escala;
15 às 16 horas, exceto aos sabados.
h) Registo do contrato social ou da firma individual no DepartaIX — As cauções para garantia dos fornecimentos serão as aamento Nacional de Indústria e Comércirs, com declaração exaressa do guintes:
capital;_
Para o Grupo 10 01 — 1:000$000.
C) Estatutos em original ou Diário Oficial em que se acham publicados, com aprovação e registo, quando forem sociedades anónima=
Para o Grupo IG 02 — 1:000$000.
Para o Grupo 10 03 — 1:000$000.
legalmente constituidas, de acordo com o decreto n. 343, de 4 de julho
Para o Grupo IG 10 — 1-:000$000.
de 1890;
Para o.Grupo IG 16 — 5006000.
d) Diário Oficial com a publicação do decreto autorizando ri fun°lotear na República, quando se tratar de firma estrangeira;
Para o Grupo M 31 — 1 :000$000.
Para o Grupo hl 34 — 500$000.
e) Recibos originais de pagamento dos impostos federais e muPara o Grupo 10 35 — 500$000.
nicipaiss . referentes ao 2° semestre do corrente ano (1938) e do imposto sobre a renda do corrente ano;
Capital Federal, 10 de dezembro de 1938.— Ray mundo da Purif) Certidão dos 213 de empregados brasileiros, de que trata o a 1° ficação, r tenente-almoxarife.
'do art. 33 do regulamento anexo ao decreto n. 21.291, de 12 de agosto
de 1931;
ALMOXARLFADO
q) Certidão e guia de sêlo da Alfandega, provando que é imporZIELAÇÃO
DOS
ARTIGOS
A
QUE SE REFERE O EDITAL DE CONCORRÊNCIA
tador em grande escala, quando se tratar de artigos de procedência
iaarangeira;
Grupo — 01
h) Certidão provando que cumpriu fielmente o último contrate
Mobiliário de madeira:
Ou ajuste, com o Governo;
A 1. Armado de irubuia com portas envidraçadas de
i) Documento provando haver caucionado na "Caixa Econômica
im,75 x
do Rio de Janeiro" a importância para garantia do fornecimento e x lin,09 x Oni,35, um.
A 2. Armário de imbuia com fundo de cedro para livros,
eeestante do grupo a que se propuzer.
COM
TIL — Os possuidores de cartas-patentes, além da apresentação da duas portas envidraçadas de im,70 x Im,00 x 0m,35, um.
A 3. Armário de imbuia para vidros e reagentes laqueado
mesma, provarão com documento que se acham em goso da referida
em
branco de 1m,70 x lm,00 x Orn,35, um,
carta.
A
4.
Armário
IV — Os documentos acima enumerados deverão ser sempre em
de madeira esmaltado de Im,70 x Orn,70 x Om.40,
original eu em certidões legais.
A
5.
Armário de inibida com duas portas laterais, 1/2 porta de
V -- Os pedidos de inseriçaio deverão ser bem claros, declarando
vidro no cenho e 3 gavetas, de Im,40 x 0m,69 X 0m,38, um.
o pelicionaeio, discriniinadamente, os documentos que apresenta.
A
6.
Armário tle pinho, porta de vidro no centro, 3 gavetas e
VI — Os documentos relativos .aos impostos federais e rounicipds prvalecierl) até um inAs depois ria data legal para a sua r.inova- 2 portas laterais, (1, , 2in.10 x 1m,15 x Ont,45. um.
A 7. Araleete . 1, vinhático, portas de madeira de 2m,23 x im,20
(Ao e o inscrito que não apresentar, dentro desse tempo, os noves doOni,53,
deré, sem que es ;eigalize, tomai.
excluido e n.
p

nas concurrências.
-- Goro exceção lias eauçêes, cujos recilios Lia, erão
General, os interessadoe
tiii . e!dro p ni a a este Quartel
,rntar os deinaia documentos acima referidos à Diretoria

,
p'i'il a lustrada para livros, com portas de cor•
solve trilho:: de metal o e s feras, de im.80 x 1'11,20
A !), .\u-'re rP da vinhátiro com 2 prateleiras, portas do mudeiA 8.

de In-

Arhili

111 1 a

ra enviikaçz«la,

de 2m,08 x 1m,15 x Orn,36, um.
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C 17. Cadeira de peroba lustrada com asaenlo de madeira
A 10. Armario de peroba para .amostras; portas envidraçadas,
vado, tipo americano, uma.
da - Mn,.08 x Oni,85 x 0m,10, um.
G 18. Gaiteira singela para datilógrafo de On1,40 xa0m,40 x 0m,8(
A 11. Armario de cedro com portas envidraçadas de 2m,10 X
uma
itn,t3O X UIfl,di um.
G 10. Cadeira do pinho lustrima para protocolo, de im,21
.5.
. .ernearco colo po.aas corrediças' envidraçadas de lm.55 x
x Ine21 x uin,ii7, uma.
X eme,' Ã UM,.,
G 20, lameira ne In...Jeira de lei, assento de couro e molas, uma.
Arlilarlo-arquivo de. madeira, com 20 L.-r. aVetas e 3 amimarG 21 • (Acionai gunimea ou untaba, unia.
tin)mices na parte superior, com 2 poaias cearei eas de esteira DO
C 22. Ginjeira ue J aecteaede com braças e aesento de palhinha
Sentido vettiCal; lia parte inferior 2 CoM1ial'ianle,11:.4 Coal porias cio
madeira — dimensões: comprimento lm,iÇJ 2m,00 cia altura x One50 uma. •
O 23. Cadeira simples, titio austríaco, cem assento de palhinha
de largura, um.
A 14. _armário de pinho envidraçado Com 2 poetas, 3 pratelei- urna.
G 24. Cadeira simples de madeira de jacarandá com assento e
ras, envernizado, e 3 gavelas, no tentro, de 1m,59 x 1111,29 x 0m,37, um.
A 15. Armário de pinho, porta de a idro, 3 gaaedes, 2 portas, de enedsto de palhinha.. uma.
G 25., Cadeira siMpleS de peroba, assento e encôsto de madele
2m,00
011482 x 0m,27, um.
ra,
uma.
A 16. Armário para guardar material de exame morforisicdóC 26. Cadeira da mati(-sira de lei, com assento de palhinha, urna.:
gice, cum poetas envidraçacias e 3 prateleiras de 1111,00 x Orn,37 x
G 27. Cadeira de imeaua entalhada com assento e encósto esx 2m,00, um.
em N'oltu j o. Urna.
A 17, Armário de louro para livros com portas laterais de vi- tufado
C 28. Cadeira giratória com assento e ,encosto de palhinha,
dro, 3 gavetas de centro de im,51 x Im,30 x Orn,36, um.
A 18. Armário de pinho com 2 portas laterais cie vidrõ no tj'eti- uma.C 29. Cadeira giratória com assento e encoste de madeira doilf:
tro e 3 gavetas de 1111,38 x lne30 x Oni,38, um.
• A 19, Armário de pinho com 2 portas laterais,, poria de vidro unia.C 30. Cadeira de imhuia para secretária, uma.
nu centro, 3 gavetas de 1m,61 X 1155,30 X 0m,3/,uni.
G 31. Cadeira fixa de imbuia para secretária, uma.
A 20. Armário de peroba lustrada com 3 prateleiras, portas enO 32. Cadeira fixa de braços, encosto e assento de madeira
im,50 x Om,10, um.
vidraçadas, de im,96
lei, uma.
A 21. Armário estante de peroba envernizada, com 4 portas,
C 33. Carteira de peroba com duas gavetas de Im,30 x 0m,75
sendo 2 superiores envidraçadas, do Im,67 x Orn,83 x Orn,27, um.
x 1m.10. uma.
A 22.. Armário de cedro lustrado com 3 prateleiras, portas enG 34. Carteira de peroba . com duas gavetas de 1m,70
vidraçadas de lin,96 x im,50 x On-1,40, um.
x Oin,75, uma.
A 23. Armário para guardar louça COM portas ne téla. , de 4ne,60
•
1) 1. Depósito de inibida para papéis inúteis, um.
de altura x Orn,70 de largura e 0m,45 de fundo, um.
E 1. Escada de pinho de abrir com .14 degraus, uma.
A 24. Arquivo de inabuia . com fundo de cedro com gavetas interE 2. Escada de pinho de abrir com 13 degraus, uma'.
•
nas e porta corrediça americana de lin,50 x 0m,50 x Orn,40, um.
E 3. Escada de pinho de abrir com 10 degraus, uma-.
• A 25. Arquivo de canela com 4 gaveta, de lin,55. x Orn,59 x
E 4. Escada de pinho de abrir . com 9 degraus, uma. r
0m,49, um.
E 5. Escrala de pinho de abrir com 4 degraus, uma.
A 26. Arquivo de canela com 10 gavetas, de Ini 3 O0 x emelt x
E 6. Escada da pinho simples com 8 degraus, uma.
x 0m,51, um.
E 7. Escada de pinho simples com 7 degraus, uma.
A 27. Arquivo de peroba com 4 gavetas de lm.55 x 0m,48 x
E S. Escada de pinho de encostar com três metros,.uma..
x 0m,55, um.
E '9. Estante-carteira de pinho, plano inclinado de 0m,70
13 1. Balcão de pinho de Im,10 x Orn,80 x Om.80, um.
0m,50 x Im,22, urna.
33 2. Balcão de pinho de 2m,25 x 1m,85 x •0m,82, um.
E 10. Estante com portas envidraças de correr e trêS prate_
• -13 3. Balcão de: pinho de 2m,60 x fin,30 x 0m,92, um.
leiras de graduar, de On1,80 x 1m,41 x 0m,35, uma.
B 5. Balcão de 'pinho coin portas de im,10 x Oin,70 x 011180, um.
E 11. Estante com portas envidraçadas de correr e três pratoB 5. Balcão de pinho com 2 gavetas e 3 porias de 2m,15 x leiras de graduar, da Irn.50 x im,40 x 0m,40, uma.
x 0m,96 x 0m,85, um.
E 12. Estante de canela com três prateleiras de Im,00 x 0m,70 .=•
B 6. Balcão de pinho do Paraná' de 3m,05 x 0m,•0 x 1m,05, um. x One25, unia.
E 11. Estante-carteira de. vinhático, plano inclinadlo, pés torB 7. Balcão pequeno de pinho do Paraná de On1,85 x Im„45 x
neados, de 2m,C2 x nm.93 x im,22, urna.
x lm,05, um.
E 15. Estante-earteira de vinhático, plano inclinado, cem ba
B 8. Banco de madeira com 4 metros de comprimento pata múlaústre, de 3m,02 x 0m,79 x eim37, uma.
sica, um.
13 9. Banco de jardina, de 2m,50 Com pés de forro, um.
E 10. Estante de pinho para livros, de 1m,78 x 1m44 x 0m,37.
B 10. Banco de madeira envernizado para caixa de guerra, uni. trina
13 11. Banco de pinho de Paraná de 1m,20 x Oin,60 x Orn,50, uen.
E 17. Estante de pinho de Im,30 x 0m,80 x Oin,40, uma.
B 12. Banco de- madeira envernizado - com meia lua para bomE 18. Estante de pinho sem porta, com prateleiras do 1rn30 _bo, um.
x 0rn.17 x 0m,37, urna.
B 13. Banco macho para escrevaninha, com Ona,70 de altura, um.
E 10. Estante de- vinhático para livros com sete repartidle:
2m,00 x Qm,415
B 14. Banco de pinho do Paraná de lm.20 x 0m,G0 x Om 50, um. na parte superior -e qualro na inferior, de im,53
B 15. Banco de pinho com assento e encosto sarrafiado, no urna.
2m,00 x 0m,16, um.
E 20. Estrado de pinho do Paraná de 2m,90 x 0m,30, um.
B 16. Banco de vinhático com assento de palliinha.de 0m,86 x
E 21. Estrado de pinho do Paraná de 3m,50 x 1m,30 x Ona,17
x 0m,33. um.
UM.
B 17. Banco de peroba de 'Om,80 x 0m,38 Ona,33, um.
E 22. Estrado de pinho do- Paraná de 2m,00 x Im,63,
1m,75, um.
13 18. Banco de pinho sarrafiado de 2m,75, um.
E 23. Estrado de pinho do Paraná de 3m,00
13 19. Banco de pinho sarrafiado de 211100. um.
E 2. Estrado de pinho do Paraná de 2m,30 x Im,80, um.
13 20. Banco de pinho do Paraná, de Orn.24 x Om.22. um.
13 25. Espelho de cristal com moldura de 0m,10 x 0m,85, tOr_
13 21. Banqueta com assento de couro cem Orn.70 de altura. ume.
E 26. Espelho com pés de peroba de im,50 x 0m,70, um.
C 1. Cabide de madeira envernizado para 10 espaaas e pistoE 27. Espelho facetado com moldura branco de Orn,60 x 0m,3
las, Mn.
C 2. Cabide de madeira envernizado para 20 espadas e pistoE 28. Espelho facetado com moldura branca de amei() x Opa":
las, um.
C 3. Cabide de madeira envernizado para 10 mosquettles, um.
E 29 Espelho biseouté oval, moldura branca, para lavatdri0
C 4. Cabide de madeira envernizado para 20 mosquetões, em. um.
doia
F 1'. Fichário de cedro com 24 gavetas de Im,83 x Om.80 x 0111,à1
C 5. Cabide de madeira envernizado para 10 arraiamentos. um .
C 6., Cabide de madeira envernizado para 20 arreiam.entos, um. um.
C 7. Cabide de madeira envernizado para 10 fuzis, um.
F 2. Fichário de cedro com 20 gavetas de 2m,00 T 0m,80 i .0m,9m
um.
C 8. Cabide de madeira envernizado para 20 fuzis. um .
C 9. Cabide de canela torneado de cen t ro para chapéus, sem esF 3. Fichário de cedro com 24 gavetas de lm,90 x (Sro,89 x tItxüt:Y
pelho. de 2m,01 x -0m.54 x On1,20, um.
um.
1? 4. Fichário de cedro, porta-corrediça, de Im,76 z Oin,75
C 10. Cabida de canela tornando de centro para chapéus com
x 0m,55, um.
espelho. de 2m.01 x Om.54 x 0m.20. um.
G 1. Grupo estofado imitação couro com quatro peça. 14-4
C 11. Cabide de. vinhátieo sem espelho de 2m 54 x Om.20. um.
C 12. Cabida da peroba envernizado de preto, de parede, verti- Futurista, um.
G 3. Guarda-comiete de pinho, de 1m,60 de altura x 0ra,f7.
cal, com 4 braços, um.
largnura x 0m,45 de fundo, ton.
C 13. Cabide porta-chapéus de peroba com 14 ganchos, um.
G 4. Guarda-roupa de iintmia desmontável com trás armário"
C 14. Cabide-estante•de peroba envernizado com 4 suportes de
Oin,60, um.
individuais, de lin,80 T 1m,30
ferro oxidado. um.
• G 5. Guarda-roupa (som traSa portas cermilças de plithei scr4
C 15. Cadeira giratória de peroba com mola tipo americano, curtm,72, um.
2m,02 x Orn,45
va, uma.
M 1. Mosa de pinho envernizado, péa tornaljoa ame gaveta PaW
C 16. Cadeira de p eroba com' as:aceito e encbsto de madeira, para
máquina de escrever de Orai% Orn,52. x 0~8, uma.
datilógrafo, uma.
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M 2. Mes-a i pinho com duas gavetas de Im,80 x 0m,80

0111,80,

S 6. Porta-toalha simples de imbuia, uma.
• 1. Secretária de peroba com cortina de madeira, com péa
NI O. Ma ii pi , ihn erre o , -i!tt_ro gavela de 3m,00 1m,?0 x
tarneaclos e cinco gavetas, de 1m,25 a 0m,70 x Orn,80, uma.
1
5 2. Secretária de imbnia forrada de cedro, sem cortina de maI n),20 x 031,95, cio ira. coro uluitrii gavetas, de im,40 x uni.F0 x 01n,00, uma.
1
Ml fio Pil:k .) er+'! - !
03", n
5 3. S-cr e tár i a de peroba sem cortina de madeira com nove ga'tioOtn.:J0
M 5. Musa de pite
vetas. sendo qualro de cada lado e unia no centro, de conii,rimento
x largura Orn,60, por altura Orn,78,
de
lu G,
1
r
11.2
do ,rntiii;
tin i a
4. secretaria de inibuia sem cortina de madeira com nove
Uni, • 70 x Orn,So, tuna.
gaveta s . do Ini.30 a N 11 ,70 a omaa . uuuri
urrei.
111 7. Mesa de inibida de
5 5. g eena ária de imbuia sem cortina de madeira. cem seis
n i .;;:,
x
M 8. iiipsa (1F + riT1110 1`4.11{
oce,76, uma,
ge vetas. de tei,28. s 0m,80
Li ia.
• o. secretária de inibuia sem cortina de road.i . ira, com q u atro
Im,10, gavetas, sendo Ires- do lado esquerdo e uma no centro, com vidrci,
NI 9. .te.s a flo pinho dl,
unia.
cern as so g uintrs ditneos es: comprimento Im,03 x largura 0m,53
k.ta ela de 1m,50 x a altura ere,77. mia
M 10. Mesa de Multo 1 lit com o ri
Torrada de C e dro, sem cortina de
Orn,17, unia.
X 03-1483
S. 7. Sac r alre-:a
Vss x
9,oho
;V 11. Mesa simples
madeira. com seca gavelas. lo 1m,53 x 0111.85 a Orn.20, unia. quatro
(1,11n 111/,8t) X 1[1410 X
151 12. Mesa de pinho el.‘11'.
S 8. Secretária de inibiria sem cortina de madeira, com
01,07, uma.
gavetas, sendo tres do lado esquerdo e urna no centro sem vidro,
M 13. Mesa laqueada ro , 11gas ''as de lio,80 x 0111,60 x com as s eguintes dimensões: comprimento im,03 x largura 0111,63
1m.80, urna.
a altura Orn,77, Irma.
tien,69 x Irn,05,
gavetas
ltit 14. Mea laqueada colo
S n. Sre:ária de iinbuia com cortina de madeira com seis
Orn,80 a Im.05, uma.
urna..
gavetas,
1m,10,
M 15. Mesa para corte de peroba rósea de 21,i.00 x 1 iii,20
S. 10. Secretária de imbuia com cortina de madeira, com sete
urna.,
gavetas, de irn.5 , 0 a Orn.80 a 1111,05, uma,
M 16. Mesa de conf:, cçilo de 111;19as de Viii,80 x Oni,84 a Orri,72,
5 11. Secretária de inibula com cortina de madeira, com oito
gavetas, de im,30 a Orn.75 a im.15, unia.
Uma.;
5 12. Secretária cie canela sem cortina de madeira, com oito)
M 17. Mesa de inibuia coo.. /luas gavetas, dc uni lado só, de
gavetas, de Im.30 a Oni.70 a Im,25, uma,
x Orn,69 x 0m,81, urna.
5 13. Secretária de vinhático. sem cortina de madeira, com
a 1m,19 x Im,00,
14f 18, Mesa de pinho, plano inclinado, de
ditas
gavetas, de Im,50 a 0m,94 a Orn,80, uma.
unia.
S 14. Secretária de peroba sem cortina de madeira, com uma
M 19. Mesa de imbuia pari, máquina de escrever com duas gagaveta, do 1m,05 a 0m,79 a 0m,81, uma.
vetas de 0111,88 x 0m,58 x 0rn,72, uma.
5 15. Secretária de peroba sem cortina de madeira com uma
M 20. Mesa de pinho para máquina de calcular, com 0m,97 x
gaveta, de 4m,3t; a 0m,87 x 0m,75, uma.
• 0m,50 x 0m,40, urna.
5 18. S er á da canela com assento e encosto estofado forrado de
M 21. Mesa de irnbuia para máquina de escrever, com quatro
chitão, me.
gavetas, com 0m,80 x 0m,48 x Om.70, urna.
5 17. Sofá de peroba envernizado de preto, com assento de paMesa de pinho para máquina de escrever com quatro
M 22.
linha e encosto oval, estofado, um.
gavetas e depósito para papéis, de lm,20 x Orn,71 x flm,81, uma.
S 18. Sofá de madeira envernizado com moldura, assento e enMesa de imbilia para máquina de c.scr.wer com quatro
M 23.
cesto de • palhinha, um.
gavetas de im,43 x Om.51 x Otn,70, urna.
T 1. Tamborete de peroba envernizado com assento de couro.
M 24. Mesa de pinho para máquina de escrever com três gaum.
vetas de Orn.65 x 0m,44 x Oro,39, urna.
T 2. Tamborete de peroba envernizado com assento de madeira.
M 25. Mesa de pinho com duas gavetas de 0m,81 x 0m,43 x
• Om.68. uma.
1. 'Vestiário de peroba envernizado com tres compartimento%
M 26. Mesa de pinho lo Paraná para refeitório de praças de orna3porta
e duas prateleiras internas cada uma, possuindo o com.2m,00 0m,84 x 0m,76. uma.
psrtimento central um espelho de 0m,27 de largura por Om, 2$ .1e
Mesa
de
pinho,
pés
retos
quadrados,
com
gaveta
para
M 27.
altura — dimensões: altura 1m,80 a largura Im,20 a fundo Omen,
0m,45 x orn,C.8. urna.
máquina de escrever, de Oen.90
um.
com
escaM 28. Mesa eserevaninha de peroba, plano inclinado,
3 2. Vestiário de pinho com tres compartimentos, possuindo
ninhos de centro, de In..56 de comprimento x Om..81 de largura x era cada
porta uma abertura com tela de arame na parte superior
• Im,25 x im.OP de altera. urna.
c na parte interior urna prateleira e um porta-cabide. Dimensõoa?
de
pinho
para
centro
de
Orn,75
a
0m,74
x
0m,56,
Mesa
M
29.
•
altura 2m,I8, largura Im,88 x fundo 0m, 50, um.
ama.
3 3. Vestiário de pinho com oito compartimentos possuindo
gavetas
e
escacentro,
plano
inclinado,
com
Mesa
de
M 30.
em cada porta, urna abertura com tela de arame na parte super:or
rilnhos, de 4rn.30 a fm.09 x 0112.80. uma.
na parte inferior uma prateleira e um porta-cabide. Dimensiias:
M 31. Mesa envernizaria d a neroha, plano inclinado, com duas ealtura 2m,13, largura 8m,50. fundo 0m,85, um.
élivetas e duas prateleiras, do irn.30 x Orn.96 x Ore,45, unia.
3 4. Vestratio de pinho com cinco compartimentos, possuindo
32. Mesa tbsca de pinho sobre cavalete de 2m.O0 x 0m,95
em cada porta, urna abertura com tela de arame na parte superior
Orn,81, uma.
e na parte inferior uma prateleira e um porta-cabide. Dimensõaa:
•
M 33. Mesa de canela com três gavetas, pés torneados, de 1m,50 a altura 2m,I3, largura 4m,09, fundo Om.85. um.
Orn,80 se Orn,80, uma.
3 5. Vestiário de pinho do Paraná com sete compartimantos,
M 34. Mesa de canela com tuas gavetas, pés torneados, de irn„48x possuindo cada um uma porta e na puta in t erna uma pratetaira
,
Orn,80 a 0m,80. uma.
com porta-cabide. Dimensões: altura 2m,00, largura 4m,22, funda
M 35. Mesa de canela com !rés gavetas, pés torneado, de lm,51x 0m,86, um.
•
x Orn.80 a Om.81, ma.
3 G. Vidro para secretária sem cortina de madeira, um.
Mesa de peroba com três gavetas de 1m,98 a 0m,97 a
M 36.
Grupo — 02
x 0m,80. urna.
Mesa de p eroba com duas gavetas, de pés torneados, de
Mobiliário de aço, arquivos e fichários:
M 37.
tbn,78 x 0m,47 a Om.80. urna.
A 1. Armário de aço verde oliva, a duco, com tres prateleiras
fi M 38. Mesa de peroba com duas gavetas, pés torneados, de ajustáveis e uma porta possuindo as seguintes dimensões externas:
im,30 x Om.77 x 0m,82. rima.
Orn,558 x altura 1m,330 a profundidade 0m,885, um.
39. Mesa de peroba com cortina de macieira para máquina largura
A 2. Armário de aço com quatro prateleiras ajustáveis e uma
rle
escrever
de
Ora.80a
Om,I4
a
0m,80,
uma.
asli
parta, possuindo as seguintes dimensões externas: largura OmAi2
M 40. Mesa de vinhático para máquina de. escrever, da Om.fie
x altura im,984 a profundidade 0m,609, um.
0m,44 x Om.80. uma.
dg.;
A 3. Armário de aço duas portas, tipo depósito, cor verde azeiuma
M
41.
Mesa
média
de
canela
com
duas
gavetas,
sendo
•
tonada,
com prateleiras ajustáveis, possuindo as seguintes dim e ncada lado, de In-..50 a Im.00 a 0m,72, urna.
sões externas: largura Orn,917 a altura 1m, 984 a profundidade
Mesa
de
alojamento
de
praças,
de
2m,20
a
1m,00
a
0m,7e.
M 42.
0m,609,
'uma.
A. 4. Armário de aço com duas portas com altura de balcão.
M 43. Mesa de peroba com duas gavetas de um lado só, de Irri.30 cor verde oliva azeitonada, equipado com duas prateleiras, possuindo
Oni, 69 x Orn,81. uma.
as secundes dimensões externas: largura 0m,917, altura Im,047.
it -AI 44. Mesa para cortar carne com pés de peroba e pedra más- profundidade 0111.457. uni.
Piore. de 2m,50 x Inn,00 a Ini3O0, uma.
Armário de aço, cor verde oliva, a duco, equipado com
A 5.
P 1. Poltrona com assente e encosto estofado tipo futurista. nuatro
prateleiras móveis e duas portas de abrir, possuindo as seguintes clin-iensõis externas: altura 1111,90 x largura Ora,90 a proP 2, Poltrona estofada, iniilação couro. braços folheados, uma
%lel-idade Oni.i5.. um.
Renascença,
uma.
e
encosto
estilo
3,
Poltrona
com
assento
P
Avirá' io de aço, cor verde oliva, a (turco, ermipado com
A 6.
com cinco cabides
P 4 . Porta-chaP kis de imbuia com espelho
cuatre prateleiras O duas portas corrediças, possuindo as seguintea
.filetálicos, um.
crmen , ões extri nas : altura lm.90 x largura ini.00 a profunidade
P 5. Porta-chapéus de açoita cavalo con-. espelho com, seis ca•
t.;,
_
.5rdes metálicos, um.
4111

1'11

tiniu.

1

111104

um.
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A 7. Arquivo de aço, tipo carta, acabamento em cor verde Oliva,
a dum, com quatro gavetas, possuindo as seguintes dimensões externas: altura im.33 x largura Om,37 x profundidade 0'12,71, um.
A 8. Arquho de aço ti po carta, cor verde azeitonada; com duas
gavrlas-earta, com capacidade .de 2.500 folhas. possuindo as seg .iates dimensões externas: largura 0m,375 x altura Orn,768 x profeodidade 0m,686.
A 9. Arquivo fie aço tipo carta, cor verde azeitonarla, com quafre
gavetas-carta, capacidade 25.000 folhas, po.ssiiindo as seguintes
niewões externas: altura Im,041 x largura 0m,375 x profundidade
0m,686. um.
A 10. Arquivo de aço tipo carta. c,or verde azeitonnda, cem
quatro gavetas-carta, capacidade de 25.000 folhas. possuindo as
seguintes dimensões externas: altura Im,330 x largura 0in,375 x
prufundidade Oni, 686, um.
A 11. Arquivo de aço tipo oficio, acabamento em cor verde
oliva, a Duco, com quatro gavetas, possuindo as seguintes dimensões
externas: altura 1,335 x largura 0,450 x profundidade 0,710, um.
A 12. Arquivo de aço tipo oficio, acabamento em cár verde oliva,
equipado com quatro gavetas oficio, possuindo as seguintes dimensões externas: altura 1,340 x largura 0,450 x p rofundidade 0,690,
um.
A 13. Arquivo de aço tipo oficio, acabamento em cor verde oliva, equipado com 4 gavetas ofício. possuindo as seguintes dimensões
externas: altura 1,330 x largura 0,460 x profundidade 0,690, um.
A 14. Arquivo de aço tipo ofício, acabamento em cor verde
oliva, equipado com quatro gavetas oficio, possuindo as seguintes
dimensões externas: altura 1,290 x largura 0,450 x profundidade
0,710, um.
A 15. Arquivo de aço tipo ofício, cor verde oliva, equipado com
três gavetas ofício, possuindo as seguintes dimensões externas: altura 1,330 x largura 0,480 x profundidade 0,710, um.
A 16. Arquivo de aço tipo, misto, côr verde oliva, equipado com
três gavetas ofício e duas gavetas fichas, possuindo as seguintes dimensões externas: altura 1,320 x largura 0,470 x profundidade
0,680, um.
A 17. Arquivo de aço, tipo ofício, cõr verde azeitona, a Duco,
com 2 gavetas ofício, capacidade 12.500 folhas, possuindo as seguintes dimensões externas: altura 0,768 x largura 0,452, x profundidade
0,686, um.
A 18. Arquivo de aço ofício, côr verde azeitona, a Duco, com
três gavetas ofício, capacidade 19.000 folhas ,possuindo as seguintes
dimensões externas: altura 1,047 x largura 0,452 x profundidade
0,686, um.
A 19. Arquivo de aço tipo ofício, côr verde azeitona, a Duco,
com 4- gavetas ofício, capacidade 25.000 folhas, p ossuindo as seguintes dimensões externas: altura 1,320 x largura 0,452 x profundidade
0,686, um.
A 20. Arquivo de aço tipo balancete, côr, verde oliva, a Duco,
com 3 gavetas balancete, possuindo as seguintes dimensões externas:
altura 1,335 x largura 0,370 x profundidade 0,710, um.
A 21. Arquivo de aço tipo fatura, côr verde oliva, a Duco, com cinco
gavetas fatura, possuindo as seguintes dimensões externas: altura
1,335 x largura 0,330 x prorundidade 0,710, um.
A 22. Arquivo de aço, tipo' fatura; tôr verde azeitona a Dum'
com cinco gavetas fatura, capacidade 30.000 folhas possuindo as
seguintes dimensões externas: altura 1,330 .x largura 0,325 x pr'ofundidade 0,686, um.
A 23. Arquivo ele aço tipo cartões e fichas, c& verde oliva, a
Dum), com 7 gavetas duplas -para fichas de 127 mms. x 203 mrns.
possuindo as seguintes dimensões externas: altura 1,335 x largura
0,460 x profundidade 0,710, um.
C 3. Cofre de aço cora.uma porta, duas gavetas, três divisões e
' segredo, revestido com câmaras de isolamento contra fógo e couraça
contra arrombamento. Dimensões externas: altura 0,45 x largura,
0,40 x profunçlidade 0,35, um.
O '2. Cofre de aço com uma porta, duas gavetas, três divisões e
segredo revestido com câmaras de isolamento contra fógo e couraça
contra arrombamento. Dimensões externas: altura 0,60 x largura
cuo x profundidade 0,45, um.
C 3. Cofre de aço com uma porta ,duas gavetas, três divisões e
segredo, revestido com câmaras de isolamento contra fógo e couraça contra arrombamento. Dimensões externas: altura 0,80 . x largura 0,60 x profundidade, digo fundo, 0,55, um.
C 4. Cofre de aço com uma porta, três gavetas, quatro divisões
e segredo, revestido com câmaras de isolamento contra fogo e couraça contra arrombamento. Dimensões 'externas: altura 1,55 x largura 0,72 x fundo 0,60, um.
C 5. Cofre de aço com uma porta, 3 gavetas quatro divisões e
segredo, revestido com câmaras de isolamento contra fogee couraça
contra arrombamento. Dimensões externas: altura 1,6r . largura
0,80 x fundo 0,68. um.
C 6. Cofre de aço com duas portas, funcionando h...ale-adente
urna da outra, 3 gavetas, cinco divisões e segredos difere- .. revestido com câmaras de isolamento contra fogo o C0111'ner
:,1 arrombamento. Dimensões externas: altura 0.80 x largura
fundo
0,55, um.
•
C 7. Cofre de aço com 2 portas funcionado in
irt- urna
da outra, 3 gavetas, cinco divisões e segredos difel ;
--vestido
com câmaras de isolamento contra :rogo e couraça
, rrombarnento. Dimensões externas: altura 0,90 x largura
0,60.
um
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G 8. Cofre de aço com 2 portas, funcionado independente UM"
da outra, 3 gavetas cinco divis5es e segredos diferentes, revestido
com câmaras de isolamento contra fogo e couraça contra arromba"
mento. Dimensões externas: altura 1,20 x largura 0,95 x fundo 0,65.
um.
C 9. Cofre de aço com duas portas, funcionando indepcudeat4
uma da outra, 3 gavetas cinco divisões e segredos diferentes, revoo,
tido com câmaras de isola
mento contra fogo e couraça contra arreai
bannanto. Dimensões externas: altura 1,95 x íargura 1,23 x funda
0,78, um.
F 1. Fichário de aço côr verde azeitona, com uma gaveta, pari;
1.500 fichas de 127 mni. x 76 mins, um.
F 2. Fichário de aço, côa verde azeitona, a Duco, com 2 gavetast
para 3.000 fichas de 127 mms. x 76 rnms., um.
F. 3. Fichário de aço, cór verde oliva, à Dum, com quatro Orbe
vetas para 6.000 fichas de 127 mms. x 76 mms.. um.
F 4. Fichário de aço, côr verde oliva, a Duco, uma gaveta Dant
1.500 fichas de 152 mis. x 102 mms., um.
F 5. Fichário de aço, cór verde oliva, a Duco, com duas gaveto
para 3.000 fichas de 152 nims. x 102 mms., um.
F 6. Fichário de aço, côr verde oliva, a Duco, com 4 gavetallr
para 6.000 fichas de 152 mms. x 102 mins., urn.
F 7. Fichário de aço, côr verde azeitona, a Duco, com uma gt1,"
veta para 1.500 fichas de 203 mms., x 127 mms., um.
F 8. Fichário de aço, cór verde azeitona, a Duco, com duas ta...
vetas, para 3.000 fichas de 203 inms. x 127 mins., um.
F 9. Fichário de aço, côr verde azeitona, a Duco, com 4 gavetas,
,
para 6.000 fichas de 203 mrns., x 127 rnms., um.
11 10. Fichas de aço, Côr verde azeitona, a Dum, com 8 „gaveto
duplas para fichas de 152 mms. x 102 mms. com capacidade de
38.000 fichas, possuindo as seguintes dimensões externas: altdra
1
1,330 x largura 0,382 x fundo 0,686, um.
I+ 11. Fichário de aço, côr verde oliva a Dum, com oito gavetas
duplas para fichas do 152 mins., x 102 mrns., com capacidade de
38.000 fichas, possuindo as seguintes dimensões externas: altúra
1,330 x largura 0m,382 x fundo 0,686, um.
F 12. Fichário de aço côr verde oliva, a Duco, com sete gavetas
duplas para fichas de 203 nuns., x 127 mrns., com capacidade para
34.000 fichas, possuindo as seguintes dimensões . externas: anwit
1,330 x largura 0,487 x fundo 0,686, um.
Grupo - IG - 03

Máquinas de escreVer e de calcular:
M 1. Máquina de escrever, tabulador simples, caiai caraki
0,25 a 0,29, uma.
M 2. Máquina de escrever, tabulador decimal com carro de 092t1
a 0,29, uma.
M 3. Máquina de escrever, tabulador simples, com carro de 0,3Q •
a 0,34, urna.
M 4. máquina de escrever, tabulador decimal, com carro da , 0,80
a 0,34, unia.
M 5. Máquina de escrever, tabulador 'simples, com carro de (53§
a 0,39, uma.
M 6. Máquina de escrever, tabulador decimal com carro de 0i,34
a 0,39, uma.
M 7. Máquina de escrever, tabulador simples com carro de Q.,44
a 0,44, uma.
M 8. Máquina de escrever, tabulador dedimal, com crrid v,44
a 0,44, uma.
M 0. Máquina de escrever, tabulador simples, com'carro e 9.4ci
a 0,49, unia,
M 10. Máquina de escrever, tabulador decimal, cOm carro de 4141
a 0,-59, urna.
.
31 11; Máquina de escrever, tabulador simples, com carro'aVgb
a 0,54, unia.
M 12. Máquina de escrever, tabulador decimal, com Garre . da Op.(
a 0,54, uma.
M 13. Máquina de escrever, tabulador simples, com carrd dO ejkat
a 0,59, uma.
M 14. Máquina de escrever, tabulador decimal, ao
m
o
(sarr
de 1?,s141
a 0,59, uma.
M 15. Máquina de escrever, tabulador Simples, com °arre dOffil
a 0,64, urna.
M 16. Máquina de escrever, tabulador decimal cem carrv de; 0,119
a 0,61. uma.
M 17. Máquina de escrever, tabulador simples, com carrd d o,ost
a 0,60. uma;
M 18. Máquina de escrever, tabulador decimal, com carro d olANI
a 0,69, uma.
M 19. Máquina de escrever, tabulador simples, cem carro %NU
a 0,74, unia.
' Id 20. Máquina de escrever, tabulador decimal com carre de _Orla
á 0,74, uma.
M 21. Máquina de escrever, tabulador simples, com carro dd Orle
a, 0,79,- uma.
AI 22. Máquina de escrever, tabulador decimal, com cai-rd dâ (1,11M
a 0,-;0, urna.
M 23. Máquina de escrever, tabulador simples, com . carro Ws\ (11,81
a 0,84, urna.
M 21. Máquina de escrever, tabulador decimal com carro dei 9AR1
a 0.84, urna
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M 25. Máquina de, escrever, tabulador simples, com carro de 0,85
ã 8,89, uma.
M 26. Máquina de escrever, tabulador decimal, com carro de 0,85
g 0,89, uma.
M 27. Máquina de escrever, tabulador simples, com carro de 0,90
g 8,94, uma.
M 28. Máquina de escrever, tabulador decimal, com carro de 0,90
à 0,94, urna.
M 29. Máquina de escrever, tabulador simples, com carro de 0,95
g 0,99, uma.
M 30. Máquina de escrever, tabulador dechnal, com carro de 0,95
0,99, uma.
M 31. Máquina de escrever tabulador simples, com carro de
3m, a im,04, uma.
M 32. Máquina de escrever, tabulador decimal, com carro de
ama a Im„04, uma.
M 33. Máquina de escrever, tabulador simples, com carro de 1,05
a 1,09 uma.
31 34. Máquina de escrever, tabulador decimal com carro de 1,05
b 1,09 uma.
M. 35. Máquina de escrever, tabulador simples, com carro de 1,10
w J41.4, uma.
M 36. Máquina de escrever, tabulador decimal, com carro de 1,10
g a,14, uma.
M 37. Máquina de ~rever, tabulador simples, com carro de 1,15
• i,19, uma.
M 38. Maquina de esorever, tabulador decimal, com carro de 1,15
1,19, uma.
M 39. Máquina de somar manual, com capacidade de 8 algaa_Ismos, uma.
M 40. Máquina de somar manual, com capacidade de 10 alga~os, uma.
M 41. Máquina de somar manual, com ca p acidade de 13 algarismos, uma.
M 42. Maquina de somar elétrica, cora capacidade de 8 algafalamos, uma.
M 43. Máquina do soma elétrica, tom capacidade para 10 algalemos, urna.
M 44. Máquina de somar elétrica, com ca p acidade para 13 al ga~nos, uma.
M 45. Máquina de somar (e subtrair) manual, capacidade de 8
(algarismos, com 10 teclas (de O a 9), uma.
M 46. Máquina de somar (e subtrair) manual, capacidade de
Plgarismoa, com 10 teclas (de O a 9), uma.
M 47. Máquina de somar (e subtrair) manual, capacidade de 10
Idgarismoa, com 10 teclas (de O a 9), uma.
M 48. Máquina de somar (e subtrair) manual, capacidade de 11
jilgarismos, com 10 teclas (de O a 9), uma.
M 49. Máquina de somar (e subtrair) manual, capacidade de 12
Pigarismos, com 10 teclas (de O a 9), uma.
M 50. Máquina de somar (e subtrair) manual, capacidade de 13
bigarismos, com 10 teclas (de O a 9), uma.
M 51. Maquina de somar (e subtrair) elétrica, capacidade de 8
gaxisinos, com 10 teclas (de O a 9), uma.
M 62. Máquina de somar (e subtrair) elétrica, com capacidade
Vie 9 algarismos, com 10 teclas (de O a 9), uma.
M 53. Máquina de somar (e subtrair) elétrica, edin capacidade
tlo 10 algarismos, com 10 teclas (de O a 9), uma.
111 54. Máquina de somar (e subtrair) elétrica, com capacidade
De il algarismos, com 10 teclas (de O a 9), uma.
M 55. Máquina de somar (e subtrair) elétrica, (som capacidade
flia 12 algarismos, com 10 teclas (de O a 9), uma.
M 56. Máquina de somar (e subtrair) elétrica, som capacidade
13 algarismos, com 10 teclas (de O a 9), uma.
M 57. Máquina de somar (e subtrair) manual, com capacidade
h o algarismos, com teclas, de 8x9 em colunarias, uma.
I( 58. Maquina de somar (e subtrair) manual, com capacidade
P algarismos, com teclas, em coluna de 9x9, uma.
M 59. Maquina de somar (e subtrair) manual, com capacidade
De 10 algarismos com teclas em colunas, de 10x9, uma.
M 60. Máquina de somar (e subtrair), manual. cora capacidade
ot, Da 11 algarismos, com teclas, em colunas, de lixik uma.
II 61. Máquina de somar (e subtrair), manual, com capacidade
fie 12 algarismos, com teclas e colunas de 129, uma.
M 82. Máquina de somar (e subtrair) manual, com capacidade
ao 13 algarismos, com teclas em colunas, de 13x9, uma.
M 83. Máquina de somar (e subtrair), elétrica, com capacidade
tie 8 algarismos, com teclas em colunas de 8x9, uma.
al 64. Maquina de somar (e subtrair) elétrica, com capacidade de
it algarismos, com teclas, em colunas de 9x9, uma.
M 65. Máquina de somar (e subtrair) elétrica, com capacidade
-10 algarismos, com teclas em colunas de 10x9, uma.
M 66. Máquina de somar (e subtrair), elétrica, com capacidade
lateir11 algarismos, com teclas em colunas de Ilx9, uma.
M 67. Máquina de somar (e subtrair) elétrica, com capacidade
na 12 algarismcs, com téclas em colunas de 12x9, rima.
M 68. Máquina de somar (e subtraia) elétrica corri aapacidade
De 43 algarismos, com teclas em colunas de 13 x 9, uma.
M 60. Máquina de calcular manual, com capacidade de 6 x 6 ai°,
M 70. Máquina de eakular, manual, com capacidade de 8 x O ir 18,
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71. Máquina de calcular, manual, com capacidade de 10 x8 x 13,
Uma.
uma.
alT

72. Máquina de calcular, manual, com capacidade de 10x 8 x 10.
73. Máquina de calcular, manual, com capacidade de 6x 5 x10,

urna..

iii 74. Máquina de calcular, manual, iam capacidade de 1018 ir 16,
uma.
75, Máquina de calcular, manual, com capacidade de 9 x 8 x 17,
uma.
76, Máquina de calcular, manual, com capacidade de 6x lx 10,
111114

uma.
uma.

77. Máquina de calcular, manual, com capacidade de 6 x7 x-10,
78. Máquina de calcular, elétrica, com capacidade de 6 x 6 x 10,

70. Máquina de calcular, elétrica, com capacidade de 8191 13,
uma.
M 80. Máquina de calcular, elétrica, com capacidade de 1.0 ir 8 x 13,
urna.
M 81. Maquina de calcular, elétrica, com capacidade de 10 x8 x 10,
urna.

M 82. Máquina de calcular, elétrica, com capacidade de 6x 5x
uma.
M 83. Máquina de calcular, elétrica, com capacidade de 10 x 8x 18,
uma.
M 84. Máquina de calcular, elétrica, com capacidade de 9 x8 a i7a
uma.
SE 85. Máquina de calcular, elétrica, com capacidade de O x 4 x 10„
uma.
al 86. Máquina de calcular, elétrica, com capacidade de 6a7x14.
unia.
Grupo IG-10

Máquinas, instrumentos, aparelhos, ferramentas e sitensflioil
para oficina de carpinteiro:
A 1. Arco do pua de aço, singela de 0,36. um.
A 2. Arco de pua de aço com °atraca, de 0,34, um.
A R. Arranca prego de 0,40, um.
A 4. Alicate de cabo isolado, de 6" (0,1324), um.
• Alicate rir cabo isolado, de 7" (0, 1 77 8 ), uma
A ".
. ,Ii,.ate ,,;,3 cabo isolado, da 8* (0,1932), um.
! :,te de cabo isolado, de 9 polegadas (0,2286), bali.
À .
1
A 8. Adcale tipo siguoide ou marca similar para apertar sillat
com 57: 8 r.1,2 boca, um.
B 1. Banco de carpinteiro de 0,70 x 0,85 x 2,40, com prosai,
manual, de topo e com prensa manual de pé, um..
13 2. Broca da aro, de I", (0,0254), uma.
13 a. Broca ue aço de 3/4" (0,019), urna.
Broca de aço de 1/2" (0,0127), ume.
B
I;• Pi p oca de aço de 3/8" (0,0095), uma.
E (' • Broca de aço de 1/4 (0,0063), uma.
P . Broca de aço de 7/32" (0,0052), uma.
13 8. Broca de aço de 41/32" (0,0087), urna,
B 0. Broca de aço de 5/16" (0,007), uma.
13 10. Broca da aço de 5/32" (0,004), urna.
P 11. Broca de aço de 1/8" (0,0031), urna.
I; 12. Broca de aço de punho cónico, para madeira, 11. 5, uma.!
13 13. Broca de aço de punho cónico, para madeira, n. G, uma.
B 14. Broca de aço de punho cônico, para madeira, a. 7, uma. " B 15. Broca de aço de punho cónico, para madeira, ia. 8, uma. 13 16. Broca de aço de punho cônico, para madeira, a. 9, uma.
13 17. Broca de aço de punho cónico, para madeira, n. 40, ama.
B 18. Broca de aço de punho cónico, para madeira, n, ti, uma.
B 19. Broca de aoci de punho cónico, para madeira, n: £2, uma.
13 20. Broca de aço de punho cônico, para madeira, n. 13, uma.
B 21. Broca de aço de punho cônica, para madeira, 11. 14, uma.
B 22. Broca de aço para madeira, de punho cônico, n. 15, uma.
13 23. Broca de aço de punho cônico, para madeira, n. 16, urna.
TI 24. Balança decimal para embalagem, com capacidade para J
•
1 50a kgs., uma.
C i. Caixa de madeira do cedro, paca guardar fatraments
0,45 x 0,80, urna.
G 2. Caixa de madeira de peroba, para guardar ferramenta
0,40 x 0.45 x. 0,80, uma.
C. 3. aiiixa de madeira de pinho, para guardar ferramenta dei
0,40 x 0,45 x 0,80, uma.
C 4. Carrinho manual, de ferro, de uma roda, com mancais, coai
caixa de ferro de 0,30 de fundo e 0,65 x 0,70 de boca, com varais de
ferro, um.
C 5. Carrinho manual, de ferro, de uma roda, com mancais da
ferro, com caixa de 016 de fundo e 0,67 x 0,80 de boca, um.
G 6. Compasso de aço, curvo, graduado, de 5" (0,127), um.
C 7. Coou i a, - (1 de aço, curvo, graduado, de 6" (0,1324), um.
C 8. Cornpa:=,( n de aço, curvo, de 7", graduado (0,1778), um.
G 9. Compasso de aço, curvo, graduado, de 8" (0,1932), um.
C 10. Compasso de aço, curvo, graduado, de 9" (0,2286), um.
C il. Compasso de aço, curvo, graduado, de 10" (0,254), uma.
,C 12. Compasso de aço, curvo, para torneiro, de 5" (0,127), uni.
C 13. Compasso de aço, curvo, para torneiro, de G" (0,1324),. um.
C 14. Compasso de aço, curvo, para torneiro, de 7" (0,1778), am.
C 15. Compasso de nro, curvo, para torneiro, de 8" (0,19321, um.
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Ç 16. Compasso de aço, curvo, para torneiro, de 9" (0,2286), um.
C 17. Compasso de aço, curvo, para torneiro, de 10" (0,254), um.
G 18. Compasso de aço, direito, para carpinteiro, de 5" (0,127),
um.

Um.
um.

um.
um.
.
um.
um.
um.
um.

C 19. Compasso de aço, direito, para carpinteiro, de 6" (0,1324),
C 20. Compasso de aço, direito, para carpinteiro, de 7" (0,1778),

• 21. Compasso de aço, direito, para carpinteiro, de 8" (0,1932),
G 22. Compasso de aço, direito, para carpinteiro, de 9" (0,2286),
C 23. Compasso de aço, direito, para carpinteiro, de 10" (0,254),
C 24. Compasso de aço, direito, para carpinteiro, de 11" (0,2794),
(,; 25. Compasso de aço, direito, para carpinteiro, de 12" (0,2018),
C 26. Compasso de aço, direito, para carpinteiro, de 13" (0,3302),
C 27. Compasso de aço, direito, Para carpinteiro, de 14" (0,3456),

C 28. Compasso de aço, direito, graduado, de 5" (0,127), um.
• 29. Compasso de aço, direito, graduado, de 6" (0,1324), uma
C N. Compasso de aço, direito, graduado, de 7" (0,1778 , um'.
,10 31. Compasso de aço, direito, graduado, de 8" (0,1932 , um.
'Ç 32. Compasso de aço, direito, graduado, de 9" (0,2286 , um.
C 33. Compasgo ele aço, direito, graduado, de 9" (0,254), um,
G
Compasso de aço, direito, graduado, de 11" (0,2794), um.
G 35. Compasso de aço, direito, graduado, de 12" (0,3048), um.
C 36. Compasso de aço, direito, graduado, de 13" (0,3302), um.
C 37. Compasso de aço, direito, graduado, de 14" (0,3456), um.
C 38. Cabaçote de ponta para torno de madeira com 0,21 de
centro, um.
C 39. Cabaçote de espera para torno de madeira com polias para
2 velocidades e assento em mancais de enrolamento, um.
C AO. Carrinho de mão em duas rodas com 0m,52 de diametr%
todo de ferro, com 0,60 x 2m,30 de estrado, um.
C 41. Carrinho de mão com roda de ferro, de 0,21 de diftmel"
a eixo de ferro e estrado de madeira de 0,55 x 1,05, um.
D 1. Diamante Senath encrustado em revestimento metalig¡ pogl
cabo de madeira, com 0,18 de comprimento, 'um.
E 1. rnX(5 de aço n. 00, um.
E 2. Enxó de aço ti, 0, um.
E 3. Enxó de aço n. 1, um.
E 4. Escala métrica de madeira, com junção metálica, de Im,00,
uma.
E 5.- Escala métrica com junção metálica, de 2,00 uma Ale haa,

claire).
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n3k 13. Grampo reforçado para carpinteiro com . parafuse de
$2" (0,3048), um.
G 14. Grampo reforçado para carpinteiro com parafuso de

13" (0,3302), um.
G 15. Grampo reforçado para carpinteiro aorn parafuso d_i
14" (0,3456), um.
• G 16. Grampo reforçado para carpinteiro COM paratusql
15" (0,381), um.
G 17. Grampo reforçado para carpinteiro Mn RaSafugi ktfli
16" (0,4067), um.
L 1. Lima faca murça de 4" (0,1016), uma.
L 2. Lima faca murça de 5" (0,127), uma.
L 3. Lima faca murça de 6" (0,1324), uma..
L 4. Lima faca murça de 7" (0,1778), uma.
L 5. Lima faca murça de 8" (0,19321, uma,
L 6. Lima faca murça de 9 • ,(0,2286) ,uma.
L 7. Lima faca murça de 10" (0,254), uma..
L 8. Lima chata bastarda de 4" (0,1016), uratt,"
L 9. Lima chata bastarda de 5" (0427), unia.
• L 10. Lima chata bastarda de 6" (0,1324), uma.

L il. Lima chata bastarda de 7" (0,1778), uniefi

L 12. Lima chata bastarda de 8" (0,1932), uma.,
L 13. Lima chata bastarda de 9" (0,2286), uma.;
L 14. Lima chata bastarda de 10" (0,254), uma.
L 15. Lima chata murça de 4" (0,1016), uma.
L 16. Lima chata murça de 5" (0,127), uma.
L 17. Lima chata murça de 6" (0,1324), uma.
L 18. Lima chata murça de 7" (0,1778), uma.

L 19. Lima chata-murça de 8" (0,1932), uma.:
L 20. Lima chata murça de 9" (0,2266), uma.
L 21. Lima chata murça de 10" (0,254), uma.
L 22. Lima chata bastarda de 4" (0,1016), uma..
L 23. Lima chata bastarda de 5" (0,127), uma,
L 24. Lima faca bastarda de 6" (0,1324), uma.:
la 25. Lima faca bastarda de 7" (0,1778), uma.
L 26. Lima faca bastarda de 8" (0,1932), unia,
L 27. Lima faca bastarda de 9" . (0,2286), uma.
L 28. Lima faca bastarda de 10" (0,254), uma.
L 29. Lima de meia cana murça de 4" (0,1016),
L 30. Lima de meia cana murça de 5" (0,127), unia.'
' L 31. Lima de meia cana murça de 6" (0,1324), uma.4
L 32. Lima da meia cana murça de 7" (04778), uma.
L 33. Lima de meia cana murça de 8" (0,19132), uma.
L 31. Lima de meia cana murça de 9" (0,2286), uma.
L 35. Lima de • meia cana murça de 10" (0,254), unia',
L 36. Lima de meia cana bastarda de 4" (0,1016), u=,1,

L
L
L
L

37.
38.
39.
40.

Lima de meia cana bastarda de 5" (0,127), urna: ,+
Lima de meia cana bastarda de 6" (0,1324); uma.
Lima de meia cana bastarda de 7" (0,1778), uma..
Lima de meia cana bastarda de 8" (0,1932), uma./.1
L 44. Lima de meia cana bastarda de 9" (0,2288), uma.,
L 42. Lima de meia cana bastarda de 10" (0,254), ume,
L 43. Lima de três quinas murça de 5" (0,127), uma.
L 44. Lima de três quinas murça de 8" (0,1324), uma:,
1, 45. Lima de três quinas murça de 7" (0,1778), Uma.
L 46. Lima de três quinas murça de 8" (0,1932), umg.,*
L 47. Lima de três quinas murça de 9" (0,2286), uma.
L 48. Lima de três quinas de 10" (0,254), uma.
L 49. Lima de três quinas bastarda de 5" (0,127),
L 50. Lima de três quinas bastarda de 6" (03324Y, u
L.51. Lima de três quinas de 7" (0,1778), uma.
L 52. Lima de três quinas bastarda de 8" (0,1932), ~C.
L 53. Lima de três quinas bastarda de 9" (0,2286), uma.
L 84. Lima de três quinas bastarda de 10" ,(0,254), uma.
• 55. LimaIão bastarda quadrado de ig" x 5" (0,0063x0,~
• 56. Limatão bastarda quadradOW1 X 0" :(o,0083 .z
L 57. Lirnitiki bastarda Oadra(16, iIW
71 *(0,0094

E 6. Esquadro de aço com cabo de madeira, revestido dia baeta%
de 0,15, um.
E. 7. Esquadro de aço com cabo de ferro de 0,15, una,/
E 8. Esquadro de aço com cabo de furo de 0,20, um.
E 9. Esquadro de aço com cabo de ferro de 0,30, um.
•
F 1. Faca de aço para betumar de 1" (0,0254), uma.
F 2. Faca de aço para betumar de 1-1/2" (0,0381), uma.,
F 3. Faca de aço para betumar de 1-3/4" (0,0444), uma.a
F 4. Faca de aço para betumar de 2" (0,0508), uma. i
F 5. Faca de aço para betumar de 2-1/2" (0,0635), uma.
F 6. Faca de aço para betumar de 2-3/4" (0,0689), uma.
F '7. Faca do aço para betumar de 2" (0,0762), Uma.
F 3. Formão de aço com cabo de madeira e arruela metálitfa" 714
1" (0.0254), um.
F 9. Formão de aço com cabo de Madeira e arruela metálica 'de
3/4" (0,019), um.
F 10. Formão de aço com cabo de madeira e arruela metálica de
3/4" (0,0127), um.
F 11. Formão de aço com cabo de madeira e arruela metálica Oti
1/4" (0,0063), um.
F 12. Formão para torneiro de 1/2", (0.0127), um.
pni,1778), um.
F 13. Formáci para torneiro de 3/4" (0.019). um.
L 58. Limatão bastarda quactracki da W6 x
'moio x atasof
F 14. Formão para torneiro' de 1" (0,0254), um.
.
G 1. Calva para torneiro de 1/4" (0,0063). urna.
L
Dg.
1,1matão
bastarda
quadradO
'dê
9/8 X 9." "(9,095 ),; 0,22804
G 2. Genva para torneiro de 3/8" (0.0095), urna.
UM.
G 3. °raiva para torneiro de 3/4" (0,019), uma..
L 60. Limat36 bastarda quadrado 1iI g" X 10! !, (OMR§
O 4. Gaiva para torneiro do 1" (0,0254), uma.
G 5. Grampo' reforçado para carpinteiro com parafuso de 0m,254 .), um.
4" (0,1016), um.
L 64. Limattid bastarda "Quad ra do de 1/2 1 9" (0,012 X 0,2285111
G 6. Grampo reforçado para earpinteiro com parafuso de
5" (0327), um.
L 62. Limatão bastarda quadrado le 1 /2 3e 1, 0 0,1g.,x
43 7. Grampo reforçado para carpinteiro com parafuso de m.Weggi
ã.
6" (0,1324), um.
3 63. /Amante bastarda quadrado de 5/8 , 8" W458 X 0,19M,
ti '8'. 'Grampo reforçado para carpinteiro corei parafuso de uni.
L 64. Linaatão, bastarda quadrado de 5/8. x
7" (0,1778), um.
'(0,458 x 0.39adlt
G 9. Grampo reforçado para carpinteiro Oorn parafuso de uni.
L 65. Limatão bastarda quadrado de 5/8" x 10" (0,008 x 0.9036
8" (0,1932), um.
o 10. Grampo reforçado para
.. carpinteiro 'coda parafuso de uni.
L 66. Limatão bastarda de 3/4 x 0" 0,010 x 8,9286), urdo
9" (0,2286), um.'
para carpinteiro com paraftieo de
1, 87. Limatão bastarda quadrado de 3/4 x • #0 10,1M x oporia,
G Il. Grampo reforçado
..,
10" (0,254), um.
G 12. Grampo reforçado para carpinteiro com parafuso §#
L 68. Umago kettircia redondo de 1/4, x 6":~03. 0~:

ut4

II"

uma, urs_

•

•
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L 69. Liihatão bastarda redondo de 1/4 x 7" , (04)063 x
•

-

ettd•

L 70. Limatão bastarda redondo de 1/4 x

0,1778),

((,,C363 x 0,1932),

L 71. Limatão bastarda redondo de 3/8 x 9" (0,0055 x 0,2286),

M li.

Dezeinhr e 19REI

Martelo de unha com cabo de madeira, de

700

gramas,

um.

um.

M 12.

Martelo de unha com -abo de madeira de 1 quilo,

M 13. Máquina tipo Signoide ou marca similar para cintar caixão,
uma.
L 72. Limatão bastarda redondo de 3/8 x 10 (0,0055 x 0,254),
N 1. Navalha de aço com 4 rasgos para plaina de 0,08 a 0,99 x 0,40,
uma.
two•
L
Limatão bastarda de 1/2 x 8 (0,127 x 0,1932), um.
P 1. Panela do cobre para cola de litro, uma.
L 74. Limatão bastarda redondo de 1/2 x 9 (0,127 x 0,2286),
P 2. Pé de cabra de 0,90 a 1,00, iim.
m.
P 3. Pé de cabra de 0,50 a 1,30, um.
L 75. Limatão bastarda redondo de 4/2 x 10 (0,127 x 0,254),
P 4• Pincel do cabelo n. 16, um.
Um •
P 5. Pincel do cabelo n. 18, um.
L 78. Limatão bastarda redondo de 5/8 x 8 (0,0158 x 0,1932),
P 6. Pincel do cabelo n. 20, um.
m.
P 7. Pincel de cabelo n. 22, um.
L 77. Limatão bastarda de 5/8 x 9 (0,0158 x 0.2286), um.
P 8. Plaina com cepo de .nadeira de 0,23 com ferro de 1 3/4"
L 78. Limátão bastarda redondo de 5/8 x 10 (0,0158 x 0,254), (0,0445),
9. uma.
tira.
Plaina com cepo de madeira de 0,20 com ferro de 1 1/2"
P
L 79. Limatão bastarda redondo de 314 x 9 (0,019 x 0,2280), (0,0381), uma.
8 1. Sargento de ferro de 1m,50 reforçado, um.
L 80. Limatão bastarda redondo de 3/4 x 10 (0,019 x 0,254),
•
S 2. S.Jrgento de ferro reforçado de 1,00, um.
Um..
S 3. Sargenio de ferro reforçado com bainha de 1,40, um.
L 81. Limatão murça quadrada de 1/4 x 5 (0,0063 x 0,127),
S A. Serra circular de 16" (0,4064), uma.
Um.
8
5. Serra circular de 14" (0,3456), uma.
L 82. Limatão murça quadrado de 1/4 x 6 (0,0003 x 0,1324),
S 6. Serrote de traçar Graeve ou simonds de 18" (0,4572);
UM.
L 83. Limatão murça quadrado de 1/4 7" (0,0063 x 1778),
7. Serrote de traçar Graeve ou Simonds de 20" (0,508),
Um.
L 84. Limatão mursa quadrado de 3/8 x 9 (0,0095 x 0,1932), um. ,8 8. Serrote de traçar Graeve ou Simonds de 20" (0,66),
Inn.
L 85. Limitão mursa quadrado de 3/8 x 9 (0,0095 x 0,2286), 11111.
1. Tarracha de abrir roscas em madeira de 3/4 (0,019),
taln.
uma.
86.
Limatão
mursa
quadrado
de
3/8
x
10
(0,0095
x
0,254),
L
2. Teeno do aço inoxidavel de 2,00, uma.
3. Trincha de cabelo de 2" (0,0508), uma.
L 87. Limatão mursa quadrado de 1/2 x 9 (0, 0,0127 x 0,2286),
4. Trincha de cabelo de 3" (0,0762), uma.
Um.
5. Trincha Graeve para torneiro de 5/16„ (0,008), uma.
L 88. Limatão mursa quadrado de 1/2 x 10 (0, 0,0127 x 0,254),
6. Trincha Graeve para torneiro de 3/4" (0,019), uma,
Um.
Trincha Graeve para torneiro de 1/2" (0,0127), uma.
7.
L 89. Limatão mursa quadrado de 5/8 x 8 (0.158 x 0.193?).
8. Trincha Graeve para torneiro de 3/8" (0,0095), um*
UM.
9. Trincha Grae,ve para torneiro de 1" (0,0254), uma.
L 90. Limatão mursa quadrado de 5/8 x 9 (0,0158 x Ort,..280),
m.

•

.

.S6m•
ilan•

L 91. Limatão mursa quadrado de 5/8 x 10 (0,0158 x 0,251)
L 92. Limatão mursa quadrado de 3/4 x 9" (0.019 x 0.2288),
L 93; Limatão mursa quadrado de 3/4 x 10 (0,0R x 0,25U,

CM. L 94. Limatão mure& redondo de 1/4 x 6" (0,0063 x 0,1324),
.13111
• L 95. Liinatão mursa redondo de 1/4 x 7 (0,0063 x 0,1778),
L 96. Limatão inursa redondo de 1/4 x 8 (0,0063 a 0,1932),
,t1M •
's em.

•

L 97. Limatãq Mursa redondo de 3/8 x 9 (0,0055 x 0,2286),
L 98. Limatão mursa redondo de 3/8 x 10 (0,0055 a 0,254),
L 99. Limatã'o mursa redondo de 1/2 x 8 (0,0127 x 0,1932),
100. Limatão mursa redundo de 1/2 x 9 (0,0127 a 0,2286),

4

101. Limatão mursa redondo de 1/2 a 10 (0,0127 x 0,254),
102. Limatão mursa redondo de 5/8 x 8 (0,0158 a

II

0,1932),

Grupo — IG — 16
Material de alojamento.
À 1. Armário do madeira para praça com 8 compartimento
com as seguintes dimensões: altura 2m x largura 2,50 a profundic
dad, 0,50, um.
C 1. Caixa do madeira envernizada com 0,90 de comprimento,
0.15 de largura. e 0.33 de altura. uma.
C 2. Cama de ferro com lastro de arame, com as seguintes dimensões: com p rimento 1,90 a lagura 0,68 a altura 0,45, uma.
C 3. Cama-maca de pinho com pés de madeira revestidos de
chapa de ferro, com as seguintes dimensões: comprimento 2,20
largura 0,59 x altura 0,17, uma.
C 4. Caneco do ágata, um.
C 5. Colchão com enchimento de capim com as seguintes dimensões: comprimento 1,48 x largura 0,68 x altura 0,10, um..
C 6. Copo de vidro comum, um.
D 1. Depósito de ferro galvanizado, para lixo, com 0,70 de altura
e 9,40 de diâmetro de boca, um.
E 1. Escarradeira higiênica de ágata com 0,24 de diâmetro e
0,14 de altura, sobre um suporte de ferro com 0,44 de altura,
uma.

• 1. Filtro de barro para água com vela, capacidade de 30 litros.

um. M 1. Moringue de barro com capacidade de 3 litros, uma.
11 1. Relógio de parede, um.
T 1. Talha do barro com capacidade de 30 litros uma.
104. Limatão mursa redondo de 5/8 a 10 (0,0158 a 0,254),
T 2. Travesseiro com enchimento de capim, com as seguintes
dimensões. comprimento 0,56 x largura 0,36 a altura 0,12, um.
Ma*
T, 105. Lirnatã'o morsa redondo de 3/4 x 9 (0,019 a 0,2236),
Grupo — IG — 31
Ir4Ph L 106. Limatão inursa redondo de 3/4 sx 40 (0,019 Ir 0,254),
Material de limpeza.
14 1. Máquina de aparelhar de três faces com transmissão e
Agua sanitária, garrafa.
A
1.
dlorn motor elétrico com aerostato, corrente alternada a 228-380
A 2. Algodão em rama, quilo.
8
K
V.
uma.
R.P
474411W.
A 3. Ancinho de ferro, um.
Máquina elétrica de furar, fixa, com motor conjugado de
A 4. Aspirador do pó elétrico, um.
•B 1. Baldo de zinco reforçado, um.
125 vckitt, 1/4 HP, 1,2 som., uma.
B 2. Bomba para filtrar, uma.
▪ m4ouine rara serra circular com mesa de -ferro com motor
C 1. Camurça do 1 0 qualidade (tamanho variavel), metro qua.
.!2H % ..lts. 5 IIP, 1.4 ámp., uma.
drado.
!.ara ¡unia, com motor conjugado de 220 volts,
• i --1•11'
(:.n 2. Capacho no fibra, um.
..e. , f1P., 1solo., tons.
O 3. Capacho do ferro articulado, um.
Carrinho do ferro reforçado, um.
C
el de aço de 1 quilo, um:1.
s
Gera para assoalho, em lata de quilo, lata.
aco de 2 (Mos,
Marrk:t:-.
M
D 1. Dep&-;ito do zinco reforçado para lixo, um
Marre i': de aço de :;
11 2. Deitifeiriiiies líquidos em lata, litro.
Marrel?. ,10 aço de 4 quilos:
D 3. Desinfetardes sólidos, quilo.
àf O Nía!-reta de aço de 5 quilos, uma.
,
P
eletrica, uma.
de unha ru i r!de
1
ir No0 grano,s,
1 2. Faxosni , fro. de borracha, um
f03. Limatã0 mursa redondo de 5/3 x 9 (0,0153 x 0,2280),

Ii

(11-11%!.

.

.M
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E 3. Escova de aço, uma.
E 4. Escova de cabelo, uma.
5. Escova de piassava, urna
E o. Escova de raiz, uma.
E 7. Escova para -unhas, uma.
8. Escova para enceradeira, uma.
E O. Escova para lavar rodas de attlomovoi.
E .10. E.,4..0 n.:iu Lie Calielo para encerar, Uni.
11. Esccvão de p iassava, um.E 12. Esfregão de piassava, um
E 13. Espanador de cabelo, um
E 14. Espanador de fibra, um.
E 15. Espanador de penas, um.
E 16. Esponja de aço, dazia.
E 17. Estopa (branca ()Wide Cor), QUILO,
E 18. Estopa mesclada, quilo.
1. Ferro para limpar casco de animais, um.
1, Inseticida em liquido, litro.
2. Inseticida em pó, quilo.
1. Líquidos para limpar metais, litro
2. Lixa para madeira, folha. .
3. Lixa p ara ferro. folha.
1. Mangueira de borracha, revestida de arame, metro.
1. Pá para lixo. urna.'
2. Palha 'de aco, pacote.
3. Palitos, caixa.
4. Papel bigiênico em rolo, rolo.
5. Papel higiênico em pacote de 1.000 folhas, pacote.
6. Pedra-pomo, quilo.
7. Pente para cavalo, um.
8. Piasasva em molho de 50 quilos, molho.
9. Pó de tijolo, quilo.
10, Pomada para calçado, quilo.
11. Potassa, quilo.
1. Raspadeira de ferro para cava/o, uma.
1. Sabão em liquido, litro.
2. Salão em sólido, quito.
3. Sabonete, um.
4. Saponáceo, barra.
5. Soda cáustica em lata de quilo, lata.
1. Tesoura para tosar crina de animais, uma,
2. Tijolo para arear, um.
3. Toalha para rosto, dúzia.
1. Vasculho, um.
2. Vasoura de cabelo, uma.
3. Vassoura escovado piassava, uma.
4. Vasoura de palha, uma.
5. Vassoura de piassava, uma.
8. Vassourinha de piassava, uma.
SIMSn1,,,,•••

(0,

Grupo IG-34
Zlombustiveis:
A 1. Álcool de 400, lata de 18 litros, lata.
A. 2. Álcool de 420, lata de 18 litros, lata.
A 3. (PR) Alcool motor, litro.
C 1. Carvão de forja, tonelada.
C 2. Carvão de pedra, nacional, toneladas
C 3. Carvão de pedra ,estrange4ro., tOnelada..
C 4. Carvão vegetal, quilo.
O 1. (PR) Gasolina, litro.
L 1. Lenha, metro cúbico.
O 1. Oleo combustível, quitei.
Q 1. Querosene, litro.
Grupo IG-35
Lubrificantes:
G 1. Graxa Mobiloil grease, n. 2, lata de 5 litros, MIGO 2, Graxa Mobiloil grease, n. 2, lata de 10 litros, lata;
O 3. Graxa Patente de primeira qualidade, quilo.
O 1. Oleo Atlantic Motor 011 Heavy, 40, litro.
O 2. Oleo Atlantio Motor 011 Heavy, 50, litro.
O 3. Oleo Atlantic Motor 011 Heavy, 60, litro,
O 4. Oleo Balistechino, quilo.
O 5. Oleo Black oil, especial, litro.
O 6. Oleo Castrolo, quilo.
O 7. Oleo Castrol (AA), litro
O 8, Oleo Castrol (X1), litro.
O 9. Oleo Essolube S. A. E. 40, litro.
O 10. Oleo Essolube S. A. E. 50, litro.
O 11. Oleo Essolube E. A. E. 60, litro.
O 12. Oleo extra-pesado para tratismioão i He&
O 13. Oleo fino para transmissão, lato.
O 14. Oleo fino para máquina de escrever, litro.
O 15. Oleo Flushing. litro.
O 16. Oleo Gargoyle D. T. E., caixa com se lave" baixa.
O 17. Oleo Industrial n. 101, litro.
0. 18. Oleo Landoil (E), litro.
O 19. Oleo Landoil (F.), litro.
O 20. Oleo Landoil (G), litro.
O 21. Oleo Landoil (S. A. E. 50), litro.
O 22. Oleo Lubroil (S. A. E. 60), litro.
O 23. Oleo "Mamonal". Para ação de joelho, lata dr quilo, lata.

O 24. Oleo
O 25, Oleo
O 26. Oleo
0 27. Oiro
O 28. Oleo
0 29. Oiro
O 30. Oiro
O 31. Olco
O 32. Oleo
O 33, Oleo
O 34. Olen
O 35. Olor,
O 36. Oleo

nezempro (te
' fixszç 25'741
Mobilou A. S., caixa com 36 litros, caixa.
Mobiloil 13. C., caixa com 36 litros, caixa.
Mobiloil C, caixa com 36 litros, caixa.
B, caixa com 36 litros, caixa.
Mobilubrificante, caixa com 25 libras, caixa.
Motor Oil B. B., caixa com 36 litros, caix?
Motor Oil E. II., caixa com 36 litrcvs.:, caixa
do ricr.o, grc:.4so e claro, quilo.
Sonoro S. A. E. 30, litro.
%moco S. A. E. 40, litro.
Sunoco S
E 50. litro.
Sonoro S. A, E. 00.
1;r6d, litro.
lirostpi!al Czattral do Exército

crrm o ART. , Do DODioo
MAPA DA CONC(.3; nn d.NciA N. 4,
DONTABILIDALE rA PNLO, r.EALD:_ . DA r.í 11 De NOVEMBRO ' DE 1938

tal

LUTE, FERRANDO & COMP. LTDA

Número de ordem - Discriminação - Unidade '.
1 Instalaçiies do %lios X de fabricação da Westinghouse .3Ç 7Ilay OU"!
completamente Shcick-Proof, constituindo um conjunto bo-•
,• •
mogèneo, tipo Fluoradex-D, composto de:
•1 conjunto de 2 transformadores, com a capacidade d3 5q0 M.
com 89 K. V. localizados nas extremidades do trilho ondei
desliza o suporte radioarálico, cada transformador, send0
provido de 4 válvulas imersos em óleo de um interruptor,
imerso em óleo com comando elétrico a distância, para ai
conexão ora para o tubo do suporte radiográfico, ora
para o tubo situado no interior da mesa. Tanto o tuba
do suporte radiográfir,o como o que se acha no„ interiog
.
da mesa podem rapidamente mudar da fluoroscopia pare4.
. a radiografia e suportem o potencial máximo de 500 M. A..
:1" painel de controle, equipado com um seletar'Master que au-1
tomaticamente ajusta o aparelho para qualquer opera,*
çào, conforme ilustração da página 15 do catálogo anexo..
No painel de controlo se acha instalado um relógio Igni-o
tron que equipado com tubos eletrônicos Ignitron prowporciona uma regulação corretíssima 'desde 1/60 de see
gundos. No painel de controle acha-se localizado, igual*
mente, dispositivo para leitura direta de kilovoltagena
bem como miliamperímetros, etc. O Master Seletor for*
necido pelos laboratórios da Westinghouse, propordes.
nar um comando rápido a distancias e facilmente reark*
teve] pela simplicidade do manejo.
mesa de Mios X n. 16, acionamento a motor, podendo for*,
necer todas as posiçÕes desde a vertical até a Trende*
lembourg, e sendo o seu percurso automático controlad0
por um pedal a distância, conforme ilustração da página!
8. Além deste pedal de controle a distância a mesa ál
fornecida com um botão que automaticamente faz para
a mesa na posição horizontal. Esta mesa é equipada co
2 tubos de raios X, conforme ilustração na página
•
sendo a sua construção toda em rolement e perfeita*
mente contra-balançada de forma que o seu movinaentd
é proporcionado mesmo com a presença de um pacient4
•
na sua parte superior. O suporte radlogratico dealiztl
num trilho que é limitado, conforme ilustrarAes do cat.
anexo pelos dois transformadores do conjunto, Fluorápl
O suporte pode deslizar em todo comprimento dó Li']!
sem o menor esforço devido ao perfeito contrabalança*
mento que permite a sua marcha apenas com movimbut4
proporcionado pela força de um dedo. Além disso, o,s
porte especial para tubo de anoda rotativo é proVidd
um mecanismo elétrico especial que proporciona a mo
vimentação no sentido vertical do tubo pelo comando
distAncia de um interruptor elétrico. Este melhoramem
unicamente fornecido pela Westinghouse, garante 1.1
movimentação sem acidentes do tubo de anodo rota ti
•
que pelo seu peso seria incómodo e dificultoso móvi
mentá-lo a fofa manual. Além desse mecanismo qms.
permite uma movimentação automática no sentido v
tical, é fornecido no suporte um dispositivo de orien
tacão mecânica que permito a movimentação do tubo )11
vários sentidos da angulação necessária, conforme ir
tração da página 13. Além doste outro melhoramento
rotação completa do tubo de 'Mios X de anOdo rotat4v
é proporcionado por um sistema especial de rolamdnt
dispostos em discos que proporcionam a rotação do tu
sem interferAncia de cabos e com a vantagem de f
o tubo mais perfeitamente do que agora fora coo
guido.
rabo de anodo rotativo - original Wostinghouse eompie
mente Shock-Proof, conforme as iltuitraçãea das págio
13 e 14. Este tubo é de dois focos e oferece as vantagen
que somente os tubos Westinghouse de anodo rotati
podem oferecer e que consiste no balanceamento din
mico a que são submetidos pelos laboratórios da Westl
ghouse, visto que este é um processo exclusivo da W
tinghouse o que elimina a vibração ex istente em ou;ro4
tubos de Rtlios
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tubo de 14.)s X de duplo •f oco W. G. C., compleitamente a
prova de choque para radiografia e fluoroscopia para
localização no interior da mesa, conforme ilustração da
página 5.
1 Seriografo tipo C, de compressão para o uso com a mesa de
fabricação original Westinghouse. incluindo urna tela
fluoroscópica de 11" x 12", e mecanismo alie permite a
realização de 4 expasiçõea aimultâneaa nu, lima simples
exposição de 6.1/2" x 8.1/2" com interruptor para a
mudança da finoroscopia para radiografia, cone de localização um cone convexo e outro côncavo incluindo
partes adicionais para a perfeita adaptação à masa, conforme ilustrações da página 10.
Ecran fluoroscópico adaptava' à mesa com urna tela fluoroscópica de 12" x 10 e outra teai de 6.1/2" x 7,a/2", cem
dispositivo para passagem da radiografia para- fluovoscopia e destinado à focalização especial de certos pontos
com 2 cones, um para exposições simples o ouiao para 2
exposições, sendo que um convexo e outro ncavo, conforme ilustração da página 11. O comando do diafragma
do suporte da tela radiográfira pode ser efetuado tanto
49.
pela mão esquerda como pela mão direita, porquanto é
munido de 2 maçanetas, uma superior e outra inferior,
que oferecem esta comodidade especial, conforme finslustração da página 0.
1 diafragma Potter-Eucley instalado na mesa deaiizando em todo
comprimento da mesa para radiografias de alta velocidade cem graduações de 0,3 até 60 segundos com acionamento automático (tamanho 17" x 17").
A suporte para os pés do paciente, instalado na mesa, construido
de material leve, e que permite ser transformado em
ombreiras por um dispositivo adicional, conforme ilustração da página 8.
"1 anteparo de borracha, colocado na parte inferior do écran.
:1 anteparo de celuloide, colocado na parte superior do écran para
proteger a radiologista contra espectoração.
'1 compressor penumático, segundo o prof. Chaaul.
compressor' de cremalheira, para imobilização du paciente.
- Chassis metálicos:
2 Chassis 13 x 18 cms.
1 chassis 15 x 40 crns.
1 chassis 24 x 30 cms.
chassis 35,5 x 35,5 ema.
Écrans reformadores Sinegran-Supra:
2 pares, tamanho 13 x 18 cms.
1 par, tamanho 18 x 24 eras.
1 par, tamanho 24 x 30 anis.
1 par, tamanho 35.5 x 35$ ema
'1 par, tamanho 15 x 40 oms.
Tubos de compressão:
1 tamanho 8 cms. de diâmetro.
• 1 tamanho 8,5 x 12 ema. retangular.
1 tamanho 9,5 x 14 cms. retangular.
ali biombo de proteção com 3 faces contra radiação difusora semandaria.
4: aparelho para reduções. de filmes, chapas ou papais, permitindo reduções do tamanho 40 x 50 ema., até 9 x 12 .cms.,
completo, com chaa:ais obturador e inata luminosa.
• 4 interruptor de serviço duodenal, incatiindo caba de conexão.
1 . quitaografo segundo prof. Dr. Stumpf. conatituido de:
1 comutador automático para o movimento do diafragma plano
do filme.
regulador de temno por freio a óleo desde 35 mm. por se' gundo até 6 mm. por 600 segundos mais ou menos.
.4 grade com diversas fendas, com distância entre as fendas
de 6 e 12 mm.
vergas das distâncias a percorrer ou distância das fendas
das grades 'usadas 6,12 ou 36 mm.
Serviço com mola regulava' para radiografias horizontais
em posição oblíqua.
marcador • de tempo (sem indicador de tertmo) legivel até 1/10
de segundos. Dispositivo de contato para inanobra automática ligado à mera de comando do aparelho de Raios X,
a para (varara n-e; .-, er,m conexão na setor de 'uz.
.1 Écran f l urnesceb,c ue aaa seus.o.'ida.h de 29 x 38 cols,
largura com vidro de chumbo de proteção :30 x 29 eme.
(equivalente a chumbo de 2 mm.).
Proteção de radiação por placa fra ntal protegida de chumba
dimensão 40 x 75 .ema.
Largura de 410 x 760 x 75 eras. Pode ser empregado no quina5grafa chassis normai de filme 30 x 40 cm.. e..)!T1
dimensUes exteriores de 42, 5 x 35.5 x 4,7 eras.
chassis 24 x 30 empregand am quadra de inserção farnecem ao conjunto em 33 x 43 ems., sobre 27,5 x 25,5 ema.
(para chassis metálicos dando 27, 3 x 33,a
•
rPmens5es exteriores of , Ináximo, con r onne -ndicar,57s do
Dr. Siumpf).
:4" Zeça intermediária, para ligar quimógrafo à mesa de exame.

Suplemento:
grade coai rendas com distância entre as fendas de 30 mm.,
de largura das fendaa de 0,5 — 1.0 on 1.5 rum. (:nencionar no pedido o tipo da grade dasajada).
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relógio marcador, legivel até MOO mm. para medir os
tampos de expiração em movimento lenta o Para o
controle de igualdade do movimento da radiografia.
1 quadro giratório, para usar o quimógrafo em qualquer posição de ângulo de 15 a 15* fixo cada vez, entre a mareação vertica l e harizontal da grade.
1 indicador de tempo — para marcador colocado no quimóZrafo • Pa r a 1/10 de segundo da cociente, 1/10 de segundo
de interrupção, tempo de expiração mais ou menos de
3-1/2 minutos para obter os tempos escritas em forma
de curva e em ponta.
Para medir os quimógramos:
1 caixa para mesa, com folhas solatas, para medir as quimógraniria com auxilio de um círculo ou do aparelho de
medição.
1 aparelha para medir com • dispositivo de ótica, movimento
naavel para a imagem, indicação legivel do Noaius em
caixa de madeira polida.
Para tornar visivel o movimento dos quintógramos originais
Neoximoskop — para a observação direta do movimento
da imagem quiroogramo por pessoas estranhas, composto de:
1 dispositivo para movimento das fases dos quimogramos até
30 x 40 ema., com duas grades de 6 a 12 mm., de distância das fendas, deslocamento do eixo por manivela e
irdes para ler o curso de balanço até 1 décimo de mjla..
metro.
Ótica rie observação, mesa armário em ferro com pés de tubo
de aço com 2 campos de iluminação cada um de 30,x 30
' cms., com os interruptores e resistências necessárias para
a regulação.
I suspensão dupla no teto —• para explorar e para o qulmógrafo.
1 dispositivo de compressão em forma de arco.
1 dispositivo de compressão pneumático — segundo as indi•
eacões do prof. Dr. Chaoul.
1 dispositivo para deslocamento estereoscó pico de ciápola com
tubo da mesa Tele-Novellaskop.
negaloscópico para 2filmes com dimens5es até 40 x 40 orna.,
laqueado em branco universal, execução em madeira com
2 cortinas suscetíveis a movimentos, 4 rolos, suporte para
fi'mes, 6 lâmpadas especiais a 2 vezes 300 watts, junto
em uma caixa comutadora separadamente instalada.
1 interruptor comutador com 2 fases para a observação simultânea e separada de 2 clichés, com 2 resistências reguláveis separada ou simultaneamente..
1 Sterea-Binácuto — segundo a indicação do De. .Piekart
SI umpf
1 ocular.
Chassis metálico,..
1 tamanho 15 x 10 orna.
2 tamanho 30 x 40 oras.
2 tamanho 24 x 30 =s.
1 tamanho 40 x 30 mns.
Écrans reformadores extra-rápidosf
par, tamanho 15 x 40. •
2 par, tamanho 30 x 40.
2 par, tamanho 24 x 30.
1 par, tamanho 40 x 50.
Material de proteção:
1 avental anti X com ganchos.
1 par de luvas anil X com punho longo.
1 par de óculos de proteção e acomodação.
Negatoscó pio frio com regenerador e lâmpadas com baixa
voltagem no máximo, ficando mornas depois de diversas
horas de trabalho. Campo de iluminação 40 x 50 cms.,
corrente alisorvida somente de 100 watts, com -grande
intensidade de luz com regulador de intensidade .e cortinas móveis que podem ser manobradas com alavancas
sobre a placa da frente que se acha atraz do vidro.
Instalação para cãmara escura, composta de:
Tangpe para revelar com capacidade de 15 litros, largura
x 7 x 53 mins.
Tanque para fixar com capacidade de 15 litros, largura de
42 x 7 x 53 ema.
Tanque para lavar com capacidade de 50 litros, (i."111e1ISÕe3
de 42 x 21 x 53 eme.
2 tampas paca os tanques de revelar, fixar e lavar.
1 pedestal para rima série de tanques.
1 peça (necessários).
i sistema da refrigeração incluindo o grande tanque e• regulador da temperalura.
1 secador elétrico corno capacidade para filmes até tamanho
40 x 50 anis.
tomograla — nava radiografia de cortes e secções do corpo
composio de:
1 supo pm com duas colunas dei aço, com sistema pendular
dirig i do oro ;iosicilo vertical para o tubo e a grande anta-ai-ra sara. raariaaaarransante, o ~sais.
1 disp ns r tivn
firação com escala para ajustar a vaiamdiminuir, de cortes.
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oonendo ciu:z vCci:0 cc,rn escalas g:..z.duadas para utilizar a distância (ferro, ponto de rotação) permitindo obter
a vontade o uivei dos cortes tomográficos.
,N comando com volante, com escala graduada para regular,
a duração do movimento, relativo a diferentes distancias,
do foco, ponto de rotação.
dispositivo para regular a altura da grade e do chassis
debaixo da mesa com independência de sistema pendular.
disparador elétrico para colocar em marcha O movimento
pendular ligado . „pa. mesa de comando.
jogo de contatos reguláveis para regular diferentes angugulos pendulares permitindo obter cortes (até 50 graus):
e radiografias de secções do corpo (até 30 graus).
segmento furado e bolas com molas para fixar o Ondulei
quando utilizar o tomógrafo em radiografia normal, pos-r
sibilidade de fixar o ráio vertical e oblíquo (distância
máxima de foco filme de 165 ema.).
dispositivo para fazer radiografias estereoscópicas em po,
sição deitada, com dispositivo movei da ampola graduada.
diafragma anti-difusor, tipo plano, modelo Bucky para
colocar no tomógrafo com disparo elétrico.
mesa de radiograf ta — construção em-canos de aço sobre
rodas e dispositivo de fixação incluindo
trilhos.
A N mesa especial para colocar o paciente em posição vertical
nu oblíqua na direção do pêndulo necessária para cortes
de osso ou de pulmão.
cdpola Novela — para proteção integral das tensões até,
100 kv max. com 2 condutores de alta tensã3 shock,
proof incluindo as cabeças de cabos em porcelana.
1 suporte para fixar a cdpola Novela com proteção integral
contra os perigos de raios X e de alta tensão.
1 tubo de Ildios X "Novela" L 100 — com anodo frio, rendi..
mento de 6 kv, foco linear.
ft dispositivo 'de suspensão com charriot, contra-peso e rolo
de desvio. Este dispositivo é empregado quando a altura
da sala é superior a 3 metros.
localizador de metal — para a cúpola.
2 suportes isoladores para fixar no teto os cabos shooka
proof.
Preço da aparelhagem acima discriminada 284 :000$000
r‘Dõsrmetro para terapia:
Yfetoreen Integron, consistindo de um pedes-

tal onde está montada câmara de ionização, braço articulava', quadro de controle,
lâmpadas de sinal, para 110. volts, 50/60
ciclos .
20:000$000
Lota, Ferrando & Comp. Ltda. — O preço acima compreende-se
fp-ata aparelhagem entregue e instalada e funcionando.
instalação de Raios X original Sanitas A. G., modelo Neoarunacom capacidade de: .
)300 M. A a 80 KV max
IMO M. A a 100 KV max..
' #00 M. A a 115 KV max.
aparelho ultra moderno e elegante
para rádio diagnóstico,
composto de:
perador de alta tensão, em armário laqueado de branco, coza
transformador de alta tensão imerso em óleo, e trans.
formador de aquecimento para ampola e as válvulas.
mesa de comando, elegantemente laqueada em branco, com comando duplo para os seguintes dispositivos:
-A miliamperómetro com 2 escalas para radioscopia de 0,10 a
para radiografia a de 0,500.
milianapere-segundos-metro de 0-100 m AS para controlar
corrente da ampola em casos de exposições bem curtas,
quilovoltimetro para radiografias com comutador para medir a tensão do aquecimento do tubo de Raios X.
quilovoltímetro para radioscopia com comutador para meslir a tensão do aquecimento da válvula.
A retais de tempo a motor para o tempo de poses de 0,01 a 'Z
segundos.
reguladores de quilovoltagem, separados um do outro, para
radiografias com 36 pontos e praticamente sem escala
para a radioscopia.
11 reguladores de aquecimento separados para radiografia e
radioseppia.
regulador para aquecimento de válvula.
L interruptor principal e instantâneo para mudar imediahare
mente de radioscopia para radiografia.
interruptor de setor e aquecimento.'
ri seletor para 4 regimes de trabalho,
interruptor para anodo rotativo para ligar este último trea
rante a radioscopia em caso de uma tomada visada do
estômago.
festerruptor para grade anti difusora e botão com presa
para disparar.
sistema de iluminação para os instrumentos de medida.
adiou/as retifioadoras A. E. G.
gstabilizador de corrente para manter a corrente do aqueci.,
M011frA em
_ 0¥30 da alterM74 4 4 tendo 4e etX,
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substituindo o relógio a motelli
para fixar o p roduto dos m As e do tempo.
s
- tftfate instrumento garante uma qualidade equivalente dog

clichés, mesmo no caso em que houver engano , na colo,
cação dos milamperes ou do tempo. Com o concurso
deste dispositivo obtem-sé sempre o produto desejado g
fixo dos m As segundos.
if gn.
" iliamperómetro de leitura preliminar para fixar o ullmercI
de miliampere para os regimes de trabalho.
& relais comutador para a comutação automática de focos dg
tubo de duplo foco.
. 1 pomutador de alta-tensão para comutação automática de wo
lugar de trabalho a outro, em banho de óleo.
É
1 kle-novellaskop — Mesa universal de grande estabilidade para'
.
exame do doente em pé, deitado, sentado, obliqua pori
meio do banco, Tredelember, lambem para tele-exame g
l
radiografias sobre a mesa, comportando:
,
1 'encosto elegante com dispositivo para deslizar a grande anti.4
r
difusora (Potter Bucky).
I dispositivo para movimento da grade sobre trilhos.
N suporte giratório sobre trilhos combinado com o outro per.:
mitindo a aproximação cómodo para o exame com o tubd
debaixo da mesa.
.
i diafragma duplo especial com dois planos para campos dg
qualquer tamanho por tele-regulação.
N dispositivo de balanço contínuo com motor elétrico para og
movimentos da mesa, permitindo, ainda, trabalhar com'
manivela por meio de cremalheira em caso que se torne(
'
necessário.
g dispositivo protetor para cremalheira
j suporte Novella com coluna sobre roldanas. Os braços porta:
cúpola podem ser rodados dentro do charriot de desliza./
gem a 180 e em trilhos de 3 metros de oomprimentg,'
1 jogo de suporte para a posição tredelemberg
banco desmontavel.
. diafragma anti-difusor movel, Potter Bucky, tipo planil

,

para radiografias até 40 x 43 oras. çom graduação de 0,a
a 60 segundos.
e If 'Compressor de cremalheira para a imobilização do Pardente..1
1
¡ g tubo "Pantix" de anodo rotativo de 40 kv composto de:
4 ptipola Pantix Tufo com proteção integral dos Ráios X e dg
alta tensão, com cabos de alta tensão de 4 metros dg
comprimento, ventilador para esfriar a ampola compre"
andando o cano de ar de 4,5 metros de comprimento. j
1 :ampola Pantix de anodo rotativo para utilizar de forma uni-,
versais para radioscopias e radiografias com foco linean
para 'carga de 40 kv.
/ peça intermediária para montar a cúpula Pantix no SUAI
porte.
,
/ dispositivo de arranco para o motor do ando rotativo pare
montar na cúpola do Pantix.
dr transformador isolado para abastecer o arranco.
a consolo para fixar o transformador isolado incluindo ao
parafusos de parede.
protetor de relais.
I contador das 11.0" 115 do tempo.
a tubo aofott culf. 2 fogos de 2/10 liv. colocado no suporte de
coluna composto de:
N prpola Nove lia com proteção integral das tensões do serviça
até 100 kv max. com 2 condutores de alta tensão shooka
k.proof, incluindo, as cabeças dos cabos em porceiana.
- Comprimento dos condutores 4 metros cada um.
g 'Ventilador para refrigeração do tubo.
•
4 peça angular em ferro para suportar o ventilador de refria
geração.
g àtul3orte para cúpola.
, • I diafragma de fenda com tele-regulação para cúpola.
lobo "Multix" de Rios X duplo foco, para o serviço em oor..(
rente continua ou alternada, serviço de radioscopia a14
200 watts, rendimento 2/10 kv com focos linerares.
g 0one localizador em vidro de chumbo, para radiografia dg
150 mm. de diâmetro, distancia focal 30 orna.
(. I btplorador modelo universal do prof. Dr. Albercht — parg
radioscoplas, radiografias em série e duodenaie aproe
priado para:
radiografia 35,6 x 35,6 cms. utilizando o quadro de inserçãO
e os tubos de compressão para,
4 radiografias de 8,5 x 12 orna. sobre 2 filmes de 43 at
x 18 cms. ou,
4 radiografias de 9,5 x 14 cms. cobre 1 filme. de 15 e
x 40 uns.
e, utilizando os quadros de pose que mencionamos logg
depois para radiografias separadas nos formatos de IA e
4
x 24 e 24 x 30 oma.A
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O aparelho contem ainda:
1 Écran fluorescente loralizmio de alia sensibilidade, dimensões
de 35,6 x 35,6 cms.
1 anteparo de borracha plumbifera fixado em baixo do écran.
1 anteparo de celuloide fixado na parte superior do écran para
proteção do radiologista contra a espectoração.
1 grande plana localizada firmemente e regulavel em marcha
ou tiravel do campo de vista.
1 quadro de inserção para o serviço duodenal para 2 chassis
metálicos de 13 x 18 cms.
1 diafragma íris para os tubos de compressão.
1 peça de suspensão. deslizando em direção lateral por motivo de um equilíbrio suplementar completa com jogo de
pesos.
Quadros para chassis metd/ic•
1 chassis 18 x 24 (vertical e horizontal).
1 chassis 21 x 30 (vertical e horizontal).
1 chassis 15 x 40 (vertical e horizontal).
Chassis metálicos de modelo especial
2 chassis 13 x 18 cais.
1 chassis 15 x 40 uns.
1 chassis 24 x 30 crns.
1 chassis 35,5 x 35.5 cons.
Écrans reforçadares Sinegran-Supra
2 pares, tamanho 13 x 18 cms.
1 par, tamanho 18 x 24 cms.
1 par. tamanho 34 x 30 elos.
tamanho 35,5 x 35,5 ems.
1 par,
Tubos de compressão
1 tamanho 8 rins. de difLinetro.
1 tamanho 8,5 x 12 cms. retangular.
1 tamanho 9.5 x 14 crns. retangular.
1 biombo de proteção com 3 laces contra radiação difusora secundária.
1 aparelho para reduçães de filmes, chapas ou papéis, permitindo reduções do tamanho 40 x 50 cms. até 9 x 12 oras.,
completo, com chassis obturador e fonte luminosa.
cabo de conexão,
1 interruptor de serviço duodenal, incluindo
quimógrofo segundo prof. Dr. &ampf constituido de:
i comutador automático para o mo-Vimento do diafragma,
plano e do filme.
1 regulador de tempo por freio a óleo desde 35 riam. por segundo até é mm. por 000 segundos mais ou menos.
1 grade com diversas fendas, com distância entre as fendas de
6 e 12 rum.
Carga das distâncias a percorrer ou distância das fendas das
grades usadas 6,12 ou 36 raro.
Serviço com moia regulavel para- radiografias horizontais,
em posição obliqua.
1 marcador de tempo (sem indicador de • tempo) legivet até
1/10 de segundos. Dispositivo de contato para manobra
automática ligado k mesa de comando do aparelho de
ráio X e para disparo a mão com conexão ao s etor de
luz.
$ écran fluorescente de alta sensibilidade de 29 x 33 cms. de
largura com vidro chumbo de proteção 30 a 29 cais.
(equivalente a chumbo de 2 mm.).
Proteção de radiação por placa frontal protegida de chumbo,
dimensão 40 x 75 aos.
Largura de 410 x 760 x 75 ema. Pode ser empregado ne
quimógrafo chassis normal de .filme 30 x 10 ems. com
dimensões exteriores de 43,5 x 33,5 x 1,7 oras.
Chassis 24 x 30 empregando um quadro de inserção, fornecem ao conjunto um 33 x 43 cais. sobre 27,5 x 35,5 cais.
(apara chassis metálico% dando 27,3 v 33,3 x 1,5 eme.
dimensões exteriores no máximo, conforme indicações do
Dr. Stumpf).
I peça intermediária para ligar o qtrimógrafo h mesa de
exame.
Suplemento:
1 grade com lendas com distâncias entre as fendas de 36 mm.,
largura das fendas de 0.5 — 1,0 ou 1,5 mm. (rmnicionar
no pedido o tipo da iFrade desejada).
os
1 relógio marcador — legivel até 1/109 mm. para medir
tempos de expiração em movimento lento e para,. o controle de igualdade do movimento da radiografia;
quadro giratório para usar o quirnégrafa em qualquer pck
sição do ángulo de 15 a 15° fixo dada vez, entre a marcação vertical e horizontal da grade.
t indicador de tempo — para o marcador colocado no quina&
grafo. para 1/10 de segundo da corrente, 1/10 de segundo
de interrupção. tempo de expiração mais ou menos de
3 1/2 minutos para obter os tempos escritos em foi.ma
4e curva e em ponta

mgr a r* • "-es

Para medir os quimágrafos:
1 caixa para a mesa com folhas soltas, para medir os guiná,
grafos com auxilio de um circulo ou do aparelho de me.
dição.
1 aparelho para medir com dispositivo de ética, movimenti
movei para a imagem, indicação legível de Nonius ez!
caixa de madeira polida.
Para tornar visível o movimento dos quimógraros
Neokymoskop — para a observação direta do movimento
imagem quimógramo por pessoas estranhas, composto de;
dispositivo para o movimento das fases dos quimógrannoi
até 30 x 40 cms. com duas grades de 6 e 12 mm. de dia.
táncias das fendas, deslocamento do eixo por manivela
index para ler o curso de balanço até 1 décimo de milímetro.
ótica de observação, mesa-armário em ferro com pés de tubi
de aço com 2 campos de iluminação cada um de 30 x 3Q
ems, com os interrup tores e resistáncias para a regu,
lação.
suspensão dupla no teto — para o explorador e para o quimúe
grafo.
1 dispositivo de Compressão em forma de arco.
ft diapositivo de compressão pneumático segundo as indicações,'
do prof. Dr. Chaoul.
1 dispositivo para deslocamento estereosciipico da cúpola com
tubo da mesa Tele-Novellaskop.
NegatosetSpio — para 2 filmes com dimensões até 40 x 40.
cms, laqueado em branco universal, execução em ma.
deira com 2 cortinas suscíveis a movimentos, 4 rolos,
suporte para filmes, 6 lâmpadas especiais a 2 vezes 300
watts, janto em urna caixa comutadora separadamente
instalada.
1 interruptor comutador com 2 faces para observação simultânea e separada de 2 clichés, com 2 resistAncias reguláveis separada ou simultaneamente.
1 Stéreo-Binécula — segundo a indicação do Dr. Plekar
Sturnpf.
Ocular.

tj

Chassis metálicos:
cais.
1 tamanho 15 x
1 tamanho 20 x 40 crus.
2 tamanho 24 x 30 cons.
1 tamanho 40 x 50 OMS.
teraNs reforçadores extra rdpfdos:
1 par, tamanho 15 x 40.
2 par, tamanho 30 x 40
2 par. tamanho 24 x 30.
1 par, tamanho 40 x 50.
Material de proteção:
1 avental anti X com ganchos.
1 para de luvas anti X com ponho longo.
1 par de (scolo de proteção e acomodação.
1 Negatoscópio frio com regenerador e lâmpadas com bali
voltagem no máximo ficando mornas depois de diversas.
horas de trabalho. Campo de iluminação 40 x 50 ema.,
corrente absorvente somente de 100 watts com grande
intensidade e cortinas móveis que podem ser manobradas
com alavancas sobre a plc..ca da frente que se acha atrag
do vidro.
Instalação para câmara escura, composta de:
'anque para revelar com capacidade de 15 litros, largural
42 x 7 x 53 cms.
Tanque para fixar com capacidade de 15 litros, ip.argur#
42 x 7 x 53 cms.
Tanque para lavar com capacidade de 50 litros, dimensõe#
42 x 7 x53 cms.
2 tampas para os tanques de revelar, fixar e lavar. •
1 pedestal para uma série de tanques.
1 peça (accessória).
1 sistema de refrigeração incluindo o grande tanque e regei/14
.dor de temporntura.
1 secador elétrico com capacidade para 60 filmes até tamanhals.
40 x 50 cm.
•
dispositivo parn suspensão do quimógrafo à nossa mesa d4de exame.
Tono:g rafo para radlogeafia de cortes e secções do corpo com.
posto de:
.
(1114
•- 1 SupOrte com doa .: colunas de aço, com sistema pendularantéis
Agido PITI posição vertical para o tubo e a grada
difusora, respectivamente. o chassis.
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coni e.!'sca!a para ajustar a profundo.
Tubo de Ráios X de anodo rotativo, rendendo 40 kw, muna
.;'‘u (ie
1u
de cor'es.
de cúpola protetora com refrigerador elétrico e cabo d,
. •-:
ecoo volante 'com escala graduada para utilizar a 1 cio
isolamento e refrigerador;
r" e iâncta (foco, ponto de rotação), permitindo obter a
Tubo
de Ráio X de 2 focos, sendo um para 2 e outro par
'untado o nivel dos cortes tomográficos.
111 kw, acompanhado de cúpola protetora, dotada de re
er•inardo er er volante, 'com escala graduada para regular a:
frigerador elétrico, cabos de isolamonto e refrizerador
duração do movimento, relativo a diferentes distância
Aparelho
para redução do filmes, chapa ou papéis:
(to foco, ponto de rotação.
Avental anti-X com gancho;
1 dispositivo para regular a altura da grade e do chassis dee
A hassis de metal de 15 x 40:
baixo da mesa com independência do sistema pendular.
Chassis de metal de 30 x 40;
I disparador elétrico para colocar as marcha o movimento
Chassis de metal de 24 x 30;
p endular ligado na mesa de comando.
,Chassis de metal de 40 x 50;
_Chassis de metal flexivel de 24 x 30;
I jogo de contatos reguláveis para regular diferentes Angula
Compasso segundo Dr. Fuerstenau;
pendulares. permitindo obter cortes (até 50 graus) e mie
Dispositivo especial para estereografia;
dioaoafias de secções, do corte (até 30 graus).
.Dosfmetro completamente equipado para radioterapia:
segmento furado e bolas com molas para fixar o pêndul5
'Écrans reforçados 15 x 40;
quando utilizar o tomógrafo em radiografia normal, poso
•'Écrans reforoadores 30 x 40;
sibilidade 'de fixar o ráio vertical e obliquo (distiâncift
Écrans reforoadores 24 x 30;
máxima do foco filme de 165 ema.).
Écrans reforçadores 40 x 50;
•jaavas antl-X;
dispositivo para fazer radiografias estereoscópicas em posição deitada, com dispositivo movei da ampola com esoalg
dttlegatoscópico
Standard, servindo para Maio até 40 x50 rimo
graduada.
com vidro azulado;
,diafragma anti-difusor, tipo plano, modelo Bucky para odot,
secador de filmes, elétrico, com capacidade para 60 filmes.
'orar no tomografo com disparo elétrico. •
•'
. fauna de refrigeração para o tanque;
1 mesa de radiografia — construção em canos de aço eobr5
_alume de ebonite com tres compartimentos, para revelação ,
rodas e dispositivo de fixação incluindo os trilhos.
fixação e lavagem de filmes.
mesa especial para colocar o paciente em posição vertioall
Preço da aparelhagem de Ráios X completa,
um obliqua na direção do pêndulo necessário para corta%
uma .
225 :000$001
do osso ou do pulmão.
Preço da instalação de força com cabo ar'
1 ctipola Novela — para proteção integral das tensões até
reflete trifásico •
5 :004004
100 kv max. com 2 condutores de alta tensão shoocke •
proof incluindo as cabeças dos cabos em porcelana.
GENERAL ELETRIC S. A.
1 suporte para fixar a cdpola Novela com proteção integrat
contra os perigos de ráios X e de alta tensão.
tubo de rdios X "Novela L 100" — com anodo frio, rendi-.
mento de 6 kv, foco linear.
1 "disvositivo de suspensão com charriot, contra-peso e rolo islê
desvio. Este dispositivo é empregado quando a alturg dÉ
sala é superior a 3 metros.
I localizador de metal — para citpola.
sup ortes isoladores para fixar no teto os cabos shoOoli,"..
proof.
Preço total da aparelhagem acima discriminada do grupo A) e do grupo B)
274:300400e
•

CASA LORNER•
stalacão de Ráios X.
Anteparo de borracha plumbifors revestida de IÁno. Pall!V
ser fixado em baixo do écran fluoroscóplo;
Assento de madeira para a mesa radiológioa;
Comutador de alta tensão montado em tanque da óleo ooria
manejo na mesa de cornando;
Compressor de cremalheira;
Compressor pneumático segundo o professor Chaoul;
Diafragma anti-difusor movei, Poter-Bucky, munido (14-'
caixa metálica, tipo plano para filme até 40 x 50, cone •
graduação de 0.3 a 10 segundos, com funcionamento rine .
tomático e manual;
Diafragma de fenda com tele-regulação para apoia;
Diafragma duplo especial com dois planos para compos de
qualquer tamanho, possuindo teleregulação;
Dispositivo protetor para cremalheira;
Dispositivo de suspensão "equipado com contra-pesos par%
e. erlógrafo e quimógrafo;
Explorador segundo o professor Albrecht, para radiografias
apontadas e seriadas, intercala ias com radioscopias, como
pletamente equipado;
•
Mesa para exame radiológico a motor elétrico, para dota
tubos, com possibilidade 'de todas as posições, desde al
vertical até a de Trendelenberg, dotado de suporte giratório em trilhos, combinado com outro suporte fixado em
estática;
Localizador de vidro plurnbffero para diafragma de fenda:
Quimógrafo de ires grades comutáveis de 15,30 e 45 °nas.
com tempo regulavet e ligado à mesa de comando, segundo modelo do professor Stuinpf;
Suporte para hombros;
Tornógrafo segundo Dr. de Riezzo para ser adaptado à mesa
radiológica;
Traasformador para geraçãd de ráio X de 800 mil amperes,
com tensão máxima de 115 kilovolts, retificação a 4
válvulas e mesa de comando com estabilizador, seletor.
automático e relógio eletro-magnético;

~lho ¡erador de Rálog X, constituido de: Transformadores,
painel de comando, cabos para a linha de abastecimento
e para os transformadores, de fabricação original da General Zlectric X-Ray Corporation, de Chicago, 111, U.
S. A.
equipo transformador, de modelo recentfssimo. produção de
julho de 1938, sendo este oferecido' a primeiro a sair da
fábrica para exportação, modelo KX-8 H. M. (alta mio
liamperagem), para 800 MA e tensão máxima 135 kv.
max., consistindo de:
•'' ,Transformador de alta tensão para a produção de
Ráios X, transformadores para os filamentos das
•válvulas e para os filamentos dos tubos de
Ráios X; quatro válvulas (Kenotrons). tipo
KR-6. Tubo imerso em óleo, dentro de uru
único invólucro de aço laminado, ligado à terra
e com terminais para conexão dos cabos a prova
de choque para a transmissão de alta tensão ao
tubo de ritos X.
O equipo KK-8 H. M. tem propriedades características — quanto a sua construção mecânica e
elétrica — que permitem suportar o mais rude
e intenso trabalho radiológico, mantendo, apesar
disso, elevadíssima qualidade deste trabalho
quanto a sua precisão, segurança e fineza da
técnica.
O funcionamento deste conjunto é da mais absoluta
e rigorosa precisão e segLwança, devido a sua
característica fundamental de imersão em óleo
de todo o sistema de alta tensão, incluindo as
quatro válvulas.
No tampo superior do tanque dos transformadores
encontra-se colocada uma janela com vidro especial permitindo perfeita visibilidade ue controle das diferentes peças 'dos transformadorns
e das válvulas quando em trabalho.
fflasa de comando vertical, para montagem na parede, das
'
seguintes dimensões aproximadas: — altura 201 ema.,
largura 81 ema., profundidade 38 cais,
tsta mesa de comando, de tipo modernissimo, construiria de
metal inteiriço, é de excelente 'aspecto e de primoroso
desenho e acabamento.
•
rara comodidade do radiologista e para tornar mais facil e
prático o seu serviço, todos os seus medidores estão mautados mais ou menos ao nivel dos olhos do operador na
parte superior do painel, ao passo que os reguladores
para o funcionamento do aparelho estão colocados à urna
altura conveniente na parte central do painel. Uma lâmpada especial colocada na parte superior do painel, ilumina todos os instrumentos o que permite ao operador
perfeito controle nas variações dos medidores enquanto
ele maneja os vários reguladores..

eme
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io painel desta mesa de comando acham-se reunidos,
tanto, todos os mais aperfeiçoados orgilos de medien
regulação, indispensáveis na execução das técnicas radio-.
lógicas modernas, alguns dos quais de exclusiva fabriea4
ção e somente encontrados nos aparelhos da ~Oral Elel'
crtric, a saber:
1) lnteruptor de Unha, com très poeletiedt;
"Off" (desligado).
'ligado); com o interruptor nesta posioão, eletrizam .-se os filamentos do tubo de Mios X e dai(
válvulas o que permite ao radiologista regular
com antecedência a corrente do filamento dcie
tubo (tubo).
"X-Ray" (Ráios X) que faz funcionar o retor do tubCt
t.te Anódio Rotativo.
Na posição "On" (ligado), o interruptor atua com4
um interruptor de seguranoa, pois "abre" o cir.,
culto primário do transformador de alta terusãow
sendo desta forma impossivel a produção dq
Raios X até o interruptor ser colocado na poste
co "X-Itay" (Mios X).
Todo e qualquer acidente capaz de Danificar o tubo
de anódio putativo torna-se assim impossivel
virtude deste dispositivo de segurança.
21 Compensador de colagem, importantic;simo orgã4
de regulação de uma instalação realmente moderna, somente encontrado nos aparelhos da G. Be
e sem_ cuja existência está provado não ser pose
sivel a execução de técnicas constantes e pr-.
cisas.
Este dispositivo, com 10 pontoS de regulação, pere
mita a compensação e correção das flutuações
da corrente da linha de abastecimento. Destà
forma a corrente primária é mantida num valor
certo e constante do que resulta igualmente una
valor certo constante na produção de alta tensão.
-0) Voltímetro compensador, ligado ab compensador
acima descrito, de leitura extremamente simples,
pois . não contem números e sim apenas linha
indicadora da voltagem ,certa.
4) Miliamperimetro de dupla escala, ligado a terra,
sendo a escala baixa usada para fluoroscopia d
terapia e a alta para radiografia.
O roiliamperimetro compreende um interruptor especial por meio do qual o operador pode escolher a escala superior ou inferior segundO
as várias técnicas radiolágicae. Este instrumento,
consta de um retificador e de um compensador
especiais, construidos para o fim de permitir
sob quaisquer condições de carga, a leitura exata
da corrente alternada no ponto médio do transformador de alta tensão.
5) Amperímetro, para o filamento, calibrado em grae
duações de 1/50 de ampere, permitindo uma
leitura facil e precisa da corrente de filamento.
Imediatamente em baixo está o
6) Regulador de aquecimento do filamento, permie
Lindo uma regulação exata do amiecimanto é,
portanto, da miliamperagem.
7) Seletor de kilovoltayetn (auto-transformador) cot»
100 (cem) pontos de regulação, encontrado exclusivamente nos aparelhos da General Electric,
permitindo ao radiologista fazer com anteceeténeia e rigorosa precisão a regulação da kilovole
togam desejada, seja qual for a noliamperagern
a IV ilizar-ge.
Até com as técnicas mais rápidas, requeren,0 alia
miliarnperagem, qualquer variação na densidade
do filme pode ser obtida imediatamente, pois a
variação de voltagem entre graduações permanece de aproximadamente 1 Kv. Max. entre dois
pontos do auto-transformador para qualquer miI ia amaragem .
8) Elevador automatico do filamento, montado dentro do painel de comando, para manter automaticamente bs filamentos das vá/vu!as e di.) tubd.
dP ItMos X a temperatura constante.
9) Se/etni de técnica, para pasSagern rápida de radiografia á fluoroscopia e terapia aupercial, equipado com controle de resistência de 4 pontos e
regulando automaticamente os filamentos das
válvulas ao va!or necessário para a técnica a E er
usada.
10) Chave sele tora de eaposjrões, para evitar eventuais erros de ligação de acordo cam a /Mula*
escolhida.
CM'
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sta chave, ou interruptor,' pc!'ailte ao /.1.1
X por i.
regular as exposições de
um dos tres méledos seguin;s: por
meio do interruptor de mão; o r melo do
ruptor de pé e por moo dP inr ir; combinação para a linha e para os l umo X.
ii) Estobilizador Universal, de tipo novIsilm,.
fado tombem dentro do painel de eam~la. ripae
relho de grande importancia para .nant:m . auto-1
rnaticamente constante as tempera,ara, do 1.kla..
mento do tubo de rides X duranto
ções.
Medidor de miliamperes-segu;alos, ligulo a te,.ra,
equipado com um interruptor para rin gn.rá- o do
alatine) quando não se desejer
A$) Regulador fiuorográfico, para radiografia instantânea.
54) Indicador de filamento das rálvul, , s, recey--sário de
grande importâ.ncia o qual concorre para o proti I a . o casa, por
longamento da vida das
exemplo, de não estar devidamente, aquecida
uma ou mais válvulas apareceiá automaticamente uma luz vermelha na mesa de comando,
pondo de sobre-aviso o radiologista.
ta) Seletor remoto de filamento. Graças a este dispositivo, o radiologista pode escolher de momento o ponto focal que ele deseja usar sem atastar-ae da mesa de comando, pois um interruptor
especial convenientemente montado na mesa de
comando, regtila uru solenoide que faz funcionar
um interruptor montado no tanque do transformador, o qual serve para a mudança do foco do
tubo. Uma luz especial e um indicador mostrara
que ponto focal se está usando.
Interruptor de impulsos, para exposições de frações de segundos, com calibração até 1/100 de
segundos.
A7) Marcador de tempo sincrónico de precisão, montado no painel de comando, para medir automaticamente as exposições de ráios X até 300 MA
em intervalos de 1/20 de segundos, até 20 segundos, com:
Elemento para marcação de tempo, interruptor de
circuito e interruptor de pé com cabo flexivel
de 4,50 metros, usado para radiografia e radioscopia.
Presa radiológica, modelo n. 33, movida a motor elétrico,
para o serviço radiológico completo, permitindo todas as
posições entre Trendelemburgo, vertical e horizontal incluindo descançõ de pés e hombros.
Diafragma Potter-Bucky plano, embutido na mesa, cora regulação extra rápida, desde 1/10 até 40 segundos, aleiro.
automático, equipado com disparador magnético e interruptor cronométrico; para filmes até 40 x 50, cms., dois
porta-chassis, com dispositivo automático, para centralização dos chassis; moldura fluoroscópica contrabalançado., dispositivo automático para limitar o campo dos
raios X dentro da moldura do écran, durante as fluoroscopias, dispositivo esto muito importante para proteção
do operador.
Çabos de alta voltagem a prova de choques, com suportes.
Écran fluoroscópico Patterson, modelo B, ultra-sensivel.
Faixa compressora e imobilizadora, ceia cremalheira.
Assento de madeira.
Anteparo de borracha plumbifera, para proteção auxiliar
contra radiações reflexas, montado em baixo do écran
fluoroscópico.
Diafragma de fenda.
Compressor pneumático segundo o Dr. Chaoui.
¡Suporte de tubo, modelo 33, especialmente construido para
tubo de anódio rotativo, com dispositivo para ostereografia, completo com:
Jogo de trilhos laterais, especiais, sólidos, cromados,
de 2,25 metros de , comprimento e medidor de distância entre o chassis e foco do tubo.
Cone localizador, de metal, modelo A, de 12,5 cins. de
diametro e 16,2 caos. de altura.
Cone localizador, modelo B, de 20,3 ema. de diâmetro
e 20,3 cms. de altura,
Cone localizador, modelo D, de 8,2 ema. de diametro
e 29,2 eras. de altura.
finidade de tubo de Raios X, a prova de choques, de anódio
rotativo, de tipo de cabos, completa, com cabos isolados
de alta tensão, e suportes para este, conexões necessárias, comutador para tubo de foco duplo, tubo Goolidge,
modelo RT1-2, de anódio rotativo, para ráios X, de dois
foco., e condensadores com suportes para montagim,
ftmeionarido com corrente de 50 ciclos.
a I 06

P

Yálv

DLY íi

Sú.barlo l 7

rincr

(Secção P

Dib'nc1e 1nr3Fi ,
.

Este rie ,un:dade .de tubo oferece a maior pi n, teriiio 'e o
rotd .hQr sistema de refrigeração, sendo o tubo imerso ein
Ilálos X Coolidge, prwtegido, tipo XP-5, de foco
Tub ,)
p i o. completo com coberta protetora e comutador de filamento para os dois focos e adaptador.
„Unidade fluorográfica (seriégrafo), para ser usado com a
mesa mod. 33, em conjunto com o XX-8, sob 230 volts, 50
ciclos, compreendendo: um mecanismo para trocar chassis. quadro regulação, um cone compressor côncavo de
11.á cms., de diâmetro, um cone compressor convexo de
11,4 cms., de diâmetro, écran fluoroscépico tipo B, de
20,3 cms. x 25,4 cms., com moldura. Montada na mesa
de ráios X 33, na fábrica, em Chicago.
Moldura especial, para adaptar chassis de 13 x 18 oras. ao
serlógrafo.
Himágrafo, segundo Dr. Birsch, introdutor nos Estados(
, Unidos e aperfeiçoador do tipo Dr. Stumpf, com grades
comutáveis de 12 e 18 cms. de distância entre fendas ttt
com campo de regulação desde 1 até 40 segundos. Completo, com dispositivo elétrico para regulação das exposições de ráios X e disparador magnético para controle a
distância, suporte de pé regulavel permitindo rotação do
quimógrafo de 135°.
Dispositivo automático para o interruptor de alta tangia,
usado com o tubo de anódio rotativo, para proteger at
tubo contra cargas com o motor parado.
Interruptor de alta tensão, até 140 kv. Max., imerso eni.óleo, com manejo na mesa de comando.
Porta-chassis vertical VGT, para montagem na Parede, Para:
teleradiografia.
Preço total da instalaç'ãe acima
• 194 :500$00.0
b) Artigos de, Rdios X
A, aparelho para redução de filmes, chapa od PaPéig a Xseij
orçado a parte segundo especificações)
ig avental anti X com gancho,' com equivalente da chumbo Wa
mais de 05 mm.
chassis Raystieedi de d13 x 18 orna.
chassis e alum nio e 30 x 40 orna.
chassis de alumínio de 24 x 30 oms.
I. dispositivo especial para estereografitti, _31 larele510'
erição do suporte de tubo de raios X.
óosImetro completamente equipado para radioterapia. Ylogfc
reen, contador de unidades "g", modelo M ~ffl*
rom caixs especial.
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3 pares de écrans reforeadores Patlerson Ultra-Rápidos, de
. E.3 . X 18 cmt,.
• 1 par dc écràns refo..cadores Po( terson Ultra-Rápido, de 30 x
:x 40 rins.
'1 par de écrans retorcadores Patterson Ullra-Rápidos de 24 x
,
x 30 cms.
g par de luvas atiti X. forradas de couro.
, II fiegatoseópio Standard, servindo para filmes até 14 x 17
cms., completo, com vidro opalino azul e lâmpada de
nitrogénio.
I
X !secador de filmes. elétrico, com capacidade para 60 filmes
por hora e dispositivo automático de desligar a tempo
4t
1
pre-determinado.
I
istema de refrigeração para o tanque. com compressor e
tanque especial para água fria.
i.
:t a ianque de ebonite grande, com tres compartimentos, para
`*.trorevelação, fixação e lavagem de filmes.
.„ Kontógrafo — Será apresentado orçamento ulterior para o
- Tomógrafo G. E. no mais breve tempo possivel, após
ter recebido as necessárias especificações da fábrica, de
modo de fornecer um aparelho com as mais recentes inovações, por isso, deixam de incluir neste orçamento a es-,
pacificação da peça para o Tomógraf o, segundo Dr. De
, Rienzo.
'1Instalação de força — Instalação de força em cabo armado
de 4 pernas (3 fases e neutro) número Brown & Sharp,
•N-00 (dois zeros), em uma extensão de cerca de 135
, metros, correndo o cabo em uma calha de tijolos à prom
. fundidade de 70 cins. no terreno. Incluindo instalação
de mufas terminais, mufas de emenda, caixas de passagem, manilhamento nos trechos obrigatórios, e, chaye
_ , automática (A. E. G.) blindado de 60 amperes
taattalação de força em cabo armado de quatro pernas (3 pernas e neutro) número'
, j3rown & Sharp n. 0000 (4 zeros), em
n toma extensão de cerca de 195 metros,
i borrando o cabo em tuna calha de tijolos
$i profundidade de 70 aros. no terreno.
Incluindo instalação de, mufas terminais,
!atufas de emenda, eaixas de passagem,
1 bnanilhamento nos trechos obrigatórios, e,
Chave automática (Á. Z. G.) blindada

muergte: .. .n :te.'

As.:9001040
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- J

• •!

Moreira Barbdair,;
It Cia. Ltda.

Udo Repsoid
& Cia. Ltda.

Casa Luhner S/A.

ITEM C — MATERIAL E UTVISILIOS ODONTOLÕG1COS
1

i-- • ';.'
Automatic° paia atomatizador, um.
1
7001000
1 a Autortiatico para atornatizador (servindo para compressor do equipo Sieniene), um
1:340$000
Armado dantario modelo americano n, 4 Com puxadores cromados, um
2
,3 .(a • Atomatizador completo, um
3 a Atomatizador complato, composto de 'g-frasco de vidro, armadura e bico (servindo
651000
para anuiu) Siemens), um
441000
Angula ralo cromado B.
.4
.
61600
broco para anulo reto, duzia
5
.
61600
6
; Broca para peça dá mão, duzia
2:0001000
Banca de mui eira para oficina, modelo americano, n. 3, uma
7
.lí $000
;8 .. . Fico a gaz pa a gabinete, um._ .... :
•
331000
Lia° de Buten para oficina, tamanho grande, um
9
20$000
9a Fico de Etts_a para oficiaa, tarnanho'pequeno, um
..“4.0.
-Compressor el trico, ar completo, modelo 13, um
10 . 10 a Compresso: el_trico, ar complato, modelo 13, de fabricação nacional, marca Renal,
2;0W1000
um
10 b Compressor el tico, .ar completo. modelo B, fabricação japoneza carga de 60 .a.
__
com tampa de metal, um
45300
Cuba de vid.-o, tamanho medi°, unia .
..
11. .
7
'$000
Calcador de moral
cromado, tortidos,, duzia
12. ,
Esterilizador armario; modelo B, uni
13
Esteriiiê.ador aralariu, modelo Standard (B) com regulador termostatico de tem13. a
peratura, iiit...rruptor autoinalico, J velocidadaa de aquecimento, lainpada
piloto, iluminação interna do armado e bomba a oleo para techamento do es, .
2:504000
terilisador, um
Esterilisador cletrico tOdentort n. 20 .i a 26 X 12 x 6 cilia., um
14
15$000
1
14 a Lsteriiizador aletria° Renol n. 2, 26 X 12 X 7 crus, cromado, um
55000
Espalho para t )(ame. de boca, cromado, um
15
15 a Et pclho para exame de boca, com cabo cromado, um
841000
Espattilas de nicial cro,nado-tsortidas.;duzia.
325000
17 •
Espatula de osso para rnasas, sortairia. (luzir.
601000
Extrator de lanar°, da metal cromadd, sortidos, duzla.
.18
841000
.
Escavadores de metal cromado, sortidos, tluzia.
19
20 Equipo eletro-deatario com lustre de 4 globos liolofone e refletor de drafragina
iria, dispensando protetor especial para olhos; 3 seringas; uma thermal para 1
agua com termostatos, uma de ar quente e frio e uma de ar comprimido para
os atomizadores, com dispositivo para entioscopia, caustica e examinador de
vitalidade pulpar, motor eletrico . de braço corda, com PM Donos, cuspideira
da fonte com tubulação interna de ferro estanhado, ligado ao equipo modelo
Standard-Siemens, tenda ainda .jogo completo de atomizadores calentaveis,
bica de gaa, bandeja aseptica para instrumentos, bacia para protheses, porta16404000
copos e tomada de corrente para ;outros aparelhos eletricos, um
leij á Equipai eletro-aentario com lustre de 4 globos Holofone e refletor de diafragma
mis, dispensando protetor especial .para os olhos; 3 seringas: unia termal
para agua com termostatos, umade,ar quente e frio e uma de ar comprimido
para os aannizadores, com dispbailivos para encoscopia e caustraa e exami1 nador de vitalidade palpar, motor deifico de braço corda com PM Doriot,
cuspideira de limite com tubulação interna de ferro estanhado ligado ao equipo
modelo Normal-Siemena, tendo 4inda jogo completo de atomizadores calcataves, b , co de gaz, bandeja aseptica para instrumentos, bacia para proteses,
porta -00i)03 e tomada de corrente para outros aparelhos eletricos, tendo ainda
1912C0$000
um estojo Russ2I completo e dolsa'catios comutadores, um.... .. ... ..
20 b Equipo eletro- denta io, com lustre de 4 globos Holofone e refletor com protetor
pára os °Mos; 3 s.ringas; unia termal para agua com termostato; urna para
agua queiaa; uma de ar para os :atomizadores, tolas providas de dispositivo
dactiloscop:a, caustica e examinador de vitalidade pulpar motor eletrico de
braço cora P. M. Dorioà; Cwsr...1 . ira de coluna com tubulação de ferro es1•n•
taahado ligado ao .equipo, um
20 c Equipo eletru-iantario, com lustre, dm
451000
Foaareiro ;:letrico, tamanho medi°
21
156$000
Parafusos para raiz, sortidos, duzia .
22
551000
...
Paça de mau. 7 encaixe 2, cromado, unia .
23
8$000
Placa de vidro para misturar massa. tamanho media, uma.
,24
75000
Pinça de meta; cromado para algodãO, uma
25
1601000
Poria-residuos forma granada, cromado, um
26
6005000
gia••
Seringa automatica para ar quente com cabo, unia
27
6005000
à
para
agua,
com
cabo,
uma
Seringa
autornatica
28
855000
•
•
completa,
uma
Seringa
Carpula
29
'r
43500
Sonda de metal cromado, simsles; uma
' 30
55500
••• .....
111 .
30 a Sonda de metal cromado, dupla, umã
505000
••••• ............... •••••••
Vidro para medicamentos com dizeres, duzia
31
—
..
4. .
Capa impermeavel para cadeira dentaria uma
32
••••••••••••••••
Estampa anatomica paratabinete dedtario, unna........
33

2501000
13;C$000
1001000
501000
71300
71 00
45ri4,00
121100
105 100
105'500
3:50t$J00

401000
51000
51000

-181)00
1081 ta)
3:1001000

25001000
205000
1445000

121000
gos000

201000

2505000

1

75300
108a000
30.1a/0
80.W00
84$.1011

• .51500
• . 6($000
6U$000
'120$000'
1441000

22:8601000

12:0001001

1563 00
144 a-100
711 TO
14a000
103 ira
1853000
1:0ta 3100
8003,100
903(100
7$100
75f100

501000
801000
505000
95000
5$ latel
17C1000

841900

1:5605000

1
1

7503000
1005000
$000
85000
545000

125$300
—

305000

L
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\ Blefflegra
LohnerI Ba
rbi= a Cia. Luis, Ferrando
(R Cia. Ltda.

G. Pereira
- Carvalho
Cia..

•

'

••_

24751

Moreno
B. Cardoso
Soares ã Cia. Bárf ido ti Cia

., ITEM - O - INSTRUMENTAL CIRURGICO,
APARELHOS E UUSNILIOS

3

7
8
9
10
14

1•3
14
15

17
19
20
21
22

23
24
25

28
29
30
31
à 32

32a

33
31
'35
36

Abridor de larica He.kter, modelo curvo B-7.076,
um
x
419000
Afas.ador de Farabeuf, B-19.6t10, par
x • 179000
Afas.ador de Colin, de duas unhas, 19.775 (4),
par x
539000
Afaslado r de Gerster, B-19. 05, par
x 535090
Afastador de Volkmann de 4 unhas, punteagudas,
13 -19.725, par
x
249000
Agulha de Demel para pass r fio em volta do
o“.o, em 3'dimeniões, 13-11.027, Coleção
x 3109000
Agulha de Deschamps romba, B-4.780 (ri/número 1.342), uma
o
219000
Agulha de Doderlein para conduzir a serra Gigli
t3-18.75, , urna
ir
429000
Agulha de Kocher, B-4.763 (3), .uma
ir
289000
Agulha de Keverdin ehi 4 curvaturas„ B-4.525
2, 3, 4),.col ção
o 1609000
Agulha para sutura cilindrica,•B-3.123 (1, 2, 3, 4)1
coleção.
x
.r.waoo
Agulha para sutura com ponta.2riangular, B-3.068
(1, 2, 3, 4), co.eção
x
569000
Alavanca para - reiirar parafuso, B-18.935, uma x 259000
Alavanca para recurvar placas, tipo Lane,
13-18.990. uma. ir 269000
Al4vanca Lowmann, para redução e consolidação
das tratúras, pequeno modelo, B-19.m0,
'
uma.
, 1059000
Aparelho de ar quente "FrigoSteril", fabricavio
M. Schazrer le,gitima, com motor eletrico de
1.200 watts, 1:5 H.P. — incluindo termometro, termo-regulador automatico, chave
de tempo, interruptor e lampada de sinalização com - 3J 42 centímetros, um
o 6:1409000
.r"
Aparelno de ar quente, (eletrico), um
Aparelho coniutor de fio Schoemaker Benkart,
13-14.653, um
Aparelho de perfuração tipo Richter com 5 pontas. 8-11.870, um
Aparelho economizador de aleiro!, L-7.086, um
§1709000
Aparelho de Tharheimer para earbogento, um
o 50(4000
Armação metabca para saco de roupa sua
para sala de operações, - com 80 cms. de
• diametro, um
Aparelho para calor hurnido Universal a. 14°,
segundo Or. Tyrnauer, um
x 2:400$C00
•Armario para instrumental cirurgico, com
2 portas, 4 prateleiras de vidro e fechadura, de 1,70x0,70x0,40, L-7.069, um
§ 540$000
Agrares para osso de Dujari.:r, em aço 4 tamanhos, B-19.065, coleção
Autoclave horizontal á gaz, com paredes duplas, fechadura central, valvulas, manometros e cbspositivo para secagem do material, com .35 x60 cent., um
% 6:3009300
Banco giratorio com assento niquelado, L-7.093,
um .
§
729000
Bisturi de amputaçao, modelo Fa:abeuf, B-16.588
um
o
339000
Caixa pa:a esterilizar agulhas de metal, 8-5.90),
uma..
Caixa de metal de 25x35x60; para esterilização
•nn••
de material cirurgico, uma.
Caixa de metal para esterilisação de seis escovas
••n•
para antisepsia, uma
Caixa tiosset para esterillsação de seis pares
de luvas, uma
Caixa para esterhisaçao de seis pares de luvas,
uma
Cama com dispesitivo para posição de Fowler,
articulação de 2 manivelas, L-7.123 1:3, uma
Cama com estrado rijo para operados, digo
fraturados, uma
Carrinho para material de curativos de 4 rodas,
com tampa de vidro 60x80,' um
Chave de parafuso, com porta-parafuso, tipo
Lane B-18.909, uma
659000
o
Chave de parafuso. 13-18..03, itma,
o
405000
mania

,

359000
149000

439500
99640

1109000'
999000

1129000
105$000

549000

499000

1809000

1409000

1509000

169000

269003

269000

549000
159000

439003•
309000

1939000

2169003

1809000

49000

49400

69000

490(X).
359000

49400
27900n3

48;000
99000

Meg.

MIMO

1809000
529000

.11ffiffi.

nn••

amme.

659000
269000

6/topa
429000

•nn•

1009000

279000

439000

1204000

1124000

249000 .

ile••n

2;9000

1409000

1279000

1029000

7,409000'
1809000
9009000

2029000
1769000
3309000

1509000

16-.19300

999000

120$000

1109900

5209000

5139000

4500000

4305)00

409000

369000

3:7009000

4:0829000

549000

709003

389000

309000

Imo

200930e

•n•

—

411.1.

43;000

559)00
239300

3409000

1469000

1409000

1699000

1309)00
—

amem,

2109000

333$3aa
1729000

8009000

3:5009)00
359)00

30$000

8009000

3)3;300

••n••

MIME.

859000

2009000
20(19000

4949000
—

MOCO

4069000

839000
449000

569000
349000

—
3809000

4209000.

494$000

450.9000
3209000

1609000
855)00
33; Y.0.)
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38
39
40
. 41
L42
43
,44

.'
'45

.46
, 47
.48
.49
,

SO
',31
A52
53
54
35
756

W
liãe

58
' 69
ti: a
'4O

rg
72
73
74

75
76
77
78
79
eo
la
92
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Moreira
Casa Lohner Barbosa
Ferrando
&Cia. Lutz
S/A.
ti Cia. Ltda.
Ltda.

Cinzel-buril reto de 4, 8, 12 e 16mm. de largura,
B-19.101, col ção
z
425000
Cinzel-buril de Ltmarch de 20, 25 e 30 mm, lam na media, B-19.220 1/4, coleção
i z, 1585000 .
Costorno de Doyen ti-21.043, um
o 2205000
Cravos para extensão de Bohler com protetor de
ponta 13-l).034, um
95500
Caretas cortantes de Volkmann, coleção de
10 B-19.315 coleção. ......
o 2005000
Curetas de Volkrnann, longas, coleção de 3,
844000
x
13-19.317, cocção
Dispositivo para esterilização de água em dois
depósitos de 50 litros em conexão com
% 9:5005000
2 lavabos, um
2,,5000
Elevv ador d. , Colhia
Ele
Colha, B-19.565, um
o
Elevador de osso
B-19.621, um
x ' 535000
325000
§
Escada para mesa de operações L 7 095, uma
75000
Escova p ira ántiscpsia das mãos, uma
o
Esterilizador elétrico c•impl:t9 de 42 X 18,
_L-1 i.404, uru
Estojo de metal com 4 bisturis, moda:. francfs,
x 1205000
B-165, uni
Estribo para extensão de Bohler para hitmero,
705000
x
B-19.1,45, um
Estripo para extensão de Bohler vra fémur,
x 1105000
0-19.045 1/4, um.
Estribo de Wolf, em 3 dimensões, ramos retos,
__
B-19.045, coleção
Faca de amputação com 16 cent. de lamina
375000
x
0-16.511, urra
Faca de amputação com 19 cent. de lamina,
425000
a
13-16.512, uma
Faca de ainpuiação com 22 cent. de lamina,
455000
a
,
B-16.513, uma
Faca de amputação de Lisfranc com lamina de
425030
o
15 cent., B-16.582, uma
Faixa de Esmarch de Im,50 de comprimento por
5 de largura, com fecho patenteado B46.386,
305000
x
unia
185000
o
Gancho para serra de Gigli, B-18.730, par
Garrote de Esmarch em borracha com cadeia e
185000
a
gancho, B-16.400, um
Goivas teus de 6, 8, 12 e 16mm. de largura.
56$000
x
B-19.102, caleça°
Goivas de Esmarch de 20, 25, SOmm. B-19.221,
a 1955000
.
coleçao
Latnpada a alcool, uma
335000
—
a
Lima para osso 13-19.532, uma
485000
x
Martelo de Dujarier 0-19.068, um
365000
o
Martelo de Collin B-19.270, um,
Mesa semi-circular para instrumental cirurgico
com duas prateleiras de terro, L-7.045,
§ , 145$)00
uma
Mesa auxiliar com 2 prateleiras de alumiai° de
825000
§
60k40X80 L-7.050, uma
Mesa para material indispensável na sala ( de
operações) com tampo de alumiai° de 120X60,
—
uma
-cortar
aparelhos,
uma
Mesa para
120(60
para
material
de
curativos,
de
Mesa
-com tampo de aluminio, uma....
Mesa auxiliar para ferros cirurgicos de altura
variável, com bandeja de agata L-1.272,
.....
uma..
Mascara de Ombradano, modélo 1 Olmo Esculape
com dispositivo para aparèlho de carbo-•
geai.° de Talheimer B-6.952, uma.
Navalha com cabo de metal de 6 1/2 centirnetro,
175000
x
.,
B-241, urna
Passa-fios em 4 dimensões para lios da 1/2,
1, 2, 2 1/2 e 1 1/2 min, B-19.022 1/4, cox 1205000
leVo
Parai ui o para fixar o fio de metal B-49.027 3/4,
71000
x
um
Pinça de curativos com engaste, reta de 13 ceitil145000
x
metros, 13-1.075, uma.,
75000
Pinça automatica com 13 cent. B-1.205, uma.... a.
95000
Pinça dente de rato de 13 cent. 0-1 355, uma......
Pinça porta agrafes de Michel reta, 0-5 115,
Mago
o
uma
30$000
x
Pinça para lingua, Conta B-7.089, uma
Pinça para exttação de corpos estranhos, rimai° o
301000
Colam, 0-10.330, uma
Pinça de compressão de Langenbeck, B.-10.420,
171900

565000

11$5on

2305000
1505000

1905000

425000

365000

2405000

1155000

1125000

905000

G. Pereira
Carvalho
& Cia.

à

Moreno
B. Cardoso
Somes ct Cia. Borlido42 Cbg

645000
2705000
1801;000

ema,

=mel

••n••

255000

E..111

2505000

111•••

935000

4000$000
245000
72$000
305000•
15000
--

6:1255000
185800
56500d
335000
15000

1145000

1245000

1055000

905000

755000

1305000

985000
4205000

225000
1111••••

255000
855000
285000
$600

1:0505000

995000
•nn•

1

455000

395000

505000

455000

625000

_ 505000

455000

395000

225000
185000

1•n••

MG.

111n•

7A55000

pema

lama

445000
505000
• 465000

185000

.1111n•

385000
145000
255000

205000

185000
165000

625000

945000

2208000
45000
365000
635000
395300

1855000
55000
305000
505000
345000

2605000

2095000

1505000

1305000

1565000

2605000

2375000

1255000

7511000

1125000

3005000
2501000

180$000

154000

2085000

3005000

1805000

1405000

2085000

1805000

1505000

1155000

1805000

1280)0

1:4605000

750500)

245000

moco

1505000

995000

85900

95000

165000
65800
65800

145000
65700
7580A

125000

118000

•nn11
IMIN1

645000
!leme

r•n•
•n•n•1

geen

3305000
35500
485000
705000
755000

225000
1205000

mapa.

IMM•

.1•n•

•••n•

••••••

Mem.

n•n..

225000

311,000

amem.

385000

335000

d/Ww*

191000

185000

3000
125000
85000
9$000
145000
285000
545000
285009'

•
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83

Pinça- de Pean, reta, de 111/2 cent. B-17.403,
urna
Pinça de Kocher de 11 1/2 cent. B-17.763,

11Ne-z eíjá1ififi

l'93g25755

-

Moreira
Ferrando
Barbosa Cia. Luta,
& Cia. Ltda.
Ltda.

G. Pereira
Carvalho
6t Cla.

Moreno
B. Caékoso
Soares 6t Cia. Borlldo & CII

o rg000

13/000

111000

X
191000
Pinça de Kocher de 14 cent. 13-17.766, uma
x
211900
Pinça de Terrier, roo Alo forte, B. 17.736, uma x
191000
Pinça de campo 8-18.018, uma
x
211000
Pinça de campo tipo Moynihan, pelueno modelo,
B-18.033, uma
x
161000
89
Pinça porta-placas, tipo Lane, 8-13.987, uma
x
331000
90
Pinça denta paralelos para aplicar e fixar fio,
com cora-tio, B-19.233.
•
91
Pinça da oticiaa para colocar e fixar fio, 8-19.023,
3/4" urna
•
x
151000
92
Pinça para ligadura de tio, B-19.027, 1/2, uma x 1121000
.93 • Pinça corta-hos, B-19.087 A, uma.
x
281000
94
Pinça da sequestros de Mathicu, reta, 13-20.560,
uma
X
585000
95
Pinça de sequestro de Mathicu, acotovelada,
B-20.562, urna. ,
x
631000
9h
Pinça goiva de Hopkins, B-20.132, uma
x
52$0019
97
einça para osso de Liston, curva de 22 cent.,
B-20.735, uma
x
805000
98
Pinça goiva reta de Luar, grande modèlo, 820.713, uma.. •
o
605000
99
Pinça goiva curva de Luer f grande modal°, 1320.714, uma
741000
o
100
Pinça goiva Colin reta, 17 cent., 5 tamanhos,
B-20.768, coleção
x 2905000
100a Pinça goiva Colin reta, 17 cent., 5 tamanhos,
8-20.76i, uma
101
Pinça goiva Colin, curva; 17 cent., 5 tamanhos,
B-20.7 9, coleção.
J x .8205000
101 a
Pinça goiva Colin, curva, 17 cent., 5 tamanhos,
13-20.769, urna
102
Porta-parafusos Lane, B-18.980, um
o
8-i$000
103
Placas de Lane. urna
104
Porta-agulhas de Stile, 14 cms., B-4115, um
x
315000
—
•

205000
2 r5000
251000
271000

121000
131500
205000
225000

185000
451000

1619.1
395000

631000

535000

181000
130/000
351000

151000
114000
321000

641000

621000

65100ar

681000
701000

621000
565000

12050001

895500

181000

635000

m000

8010004

74000

621000

85$000i

3401000

3051000

84

Urna

85
83
87
88

105
106
107
103
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

0.41

121
122
123
124
124 a
125
126
M2j3

315000,

141000
181000"r
185000.;
151000*
11n•n•

•n4,8 •

1.44e

161000
555000'
95100(1,,

251000
1655000

551000

'n','!••••

70,10031
75$000',4

F-4

, 10,

40010(KM

621000
- 00

Rugina de Olier, B-19.453, uma
x
185000
•
Rugina de Farabetil, A-19.478, urna
o
171000
Rugária curva de Farabeuf, -19.479, urna
o
225000
Rugina Mathieu, gume convexo, B-19.4 3i, uma o
21$000
Rugina Mathieu, gume concavo, B-19.485, uma o
211000
Rugrna de Doyen para periosto costal, B-19.515,
urna
o
30$000
Rugina Doyen para periosto lado direito, 1319.616, urna
o
301000
Retraror de Percy, modelo aperfeiçoado, 13-20.692,
um
o 3501000
Sonda abotoada com goteira de 14 1/2 cms. 131.870, uma.
x
61000
Serra para amputação e ressccção, mod. Colhi,
com lâmina de 4 larguras I -47.047. urna .„ x 1501000
Serra moa, Charrière, kom lan na da 21 cms.,
B-17.C72, uma.... ..
o
481000
Scrra de reisecção, 'lio Lati ent.) ck, 13-13.b71,
Urna
0
245000
-^
Serra de Iiigli, B-13.71 e 1; 714, colâo
.

808000
365000
61800
285000

675000
331000
8E-00
331000

215000
215000
215000
245000
24$C00

185000
165000
181000
2013000
205000

4255000

485000'
8$0001
305000'

rm
"

bár

"'• n•••

••••••n
AFIM/

30/0001
221002'
241006
251900(
255000

365000

28,1000

•
- 26/000

28$000

3951000

3371000

7$200

81000

1801000

1475000

481000

455000

245)00
1205000

221000
1541000

255000
1205000

2701000

2251000

2605000

360$903

2931000

3805900

120/000

991000

1205000

185000

155000

121000

185000

151000

205000

161000

205000

165000

34)00 l
-

351000'

1.4

2801900)
Min

2$500•
1)01000 r

y

451000

n
. •n

,

Tenaz para Ot110, na Le nu 4-.1C, sulavel, tamanho .n!'-tlio, f3-.3. .)I, u.n i,,, ... . .....
o •340,..!090
Tenat para osso, de Lariv ore, s.,gulavel, tarnánho grande, 13 - 0 Ç5J, oui .
x290000
Tenaz para osso, de rararreur, re;zulavel, para
adula). 8-2.6:9, um... . ... ..... ,
x
1101009
Tesoura reta rombuda em arriOar. as lâminas, com
141/2 cms., B-319, urna. ,
o
171000
Tesoura reta com lâmina ponteaguda e outra
romba, com 14 1/2 cms., 8-149, urna
o
171000
Tesoura curva, com ambas as lâminas rombas,
13-119, com 141/2 cms., uma.
o
205000
Tesoura curva, com ambas as lâminas ponteagudas, com 14 1/2 cms. .. 4'
Tesoura curva, com uma lâmina ponteaguda, com
14 1/2 cms., B-429
201000
0
Tesoura de Mayo, curva, ambas as fachas ponteagudas, de 14 cms., B-746
x
175000
Tesoura com curvatura em joelho, de Richter,
14 1/2 ema., B-357, uma
x
141000
Tesoura Stile, reta, 15 cms., B-840, uma
x
211000
Tesoura Stile, curva, 15 ema., B•841, uma
x
241000
Tesoura para cortar gasso de Bardelehen, novo
."- alo.S.1,ra&0 14 !"A a• • ...ta•a-~Iftwara.aaarteasek-'57080?'
-

. .

120

iro

1

▪

201000

17/000

181000
,., 275000
275000

141600
221900
251000

1,11$00.C.)

591M

1f.1000

4.•411

MIEn

151000
171000

amew

37$002
•-•••n

•nn•••
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Casa Lshaer Barbosa &Cia.
SI &
Lkia.
1

B. Soares
Cardoso
& Cia.

G. Pereira
Carvalho
di Cia.

Lata, Ferrando
& Cia.

102X

Moreno

Borlido & Cia

..
1
32
31
. i5

)7,
.,
)7
)8
39
tt 10
1 11
2

13
13
14
55

".5
'.7
'13
,
/.:9

;
sa
51
.52
.53
154
155
15(5
157
I53
1 50
16)
161
162

163

195000

225000

o
x

--2805000
45500

3205000
45000

x

55000

95003

•

485000
....

Tesoura para cortar curativos de Lis:er B-6. 162,
x
•
uma
Tesoura para cortar fio n:aleavel, E-19. 2 ; 1/4,

0

1
1

uma.
- Termocatuerio

Tenzacanula com 14,1/2 crus. B-1.928, uma
Tentacanula de Nelaton, com 10 ema. B-1.935,
urta
Trocazer universal com 4' pontas, 13-0.706,
uma
Tubo de borracha de 120 ema. de longo e 7 mm
de diametro 8-15.496, um
Bomba aspi ante e calcante para mo:or Esculape,

grande mddelo B-14.495
Chaves rara serra circulares, 8-13.604 e B13.6t.4 1/2, uma/ cada
Fraises itoladas de 6,8, 10 e 12 mm, B.-14.523,
coleção
Frais. s cie forma aiivar, com 3, 4 e 5 mm, B13.650, coinão
Fraises de Alue, cilíndrica, ponteaguda, B- .
.fr•
13.851, com 12 mm de diametro, uma
Fraise de modelador. mod. Esculape, para osteotomia plastica B-13.852. uma
Fraise deforma- e:larica com 8, 10,12 e 14 mm,
5
B-13.845, uma
Fraise de iorma est rica com 8, 10, h e 14 mm,
8-13 815, coleção
Haste flexivel para motor Esculape, grande mo-

clero 8-14.512
para, longa para serra circular,
l
Haste, dexive
8.13.600, uma
Haste, longa para serra circular, dupla com 5
peças intermediarias de 7, 8, dmm. B.13.605
uma
Parafusos para placas de Lane, finos, com 10,2J
e 30 mm, 13-13.910, um cento de cada, cento
Parafusos para placas de Lane, medios, com
10, 20, 30 mm, 13--18.91, um cento de cada,

cento
Perfuradores de haste longa de turma espiral de
1, 1 1/2, 2, 2 112, .:I , 4, 5 mm, B43.628, um
de cada, um
Perfuradores de forma chata com perfuração
de 1, 1 1/2, 2, 21/2, 3, 4, 5, rum. 8-13.631,
um de cada, um
Peça angular para motor B-14.5.2, B-14.475,
uma
Placas de Lane, era 6 lamanh , s,. forma F

..

95000

_..

431000

405000

-

-

-155000

•i

4505000

95000

o

265000

d

-

385000,
2805000

35000

•IMD

65000

-

3355000

-

35000

•

-

1415000

4665000

—

,..
..

275000

845000

-Á

405000

375000

....

3705000

3125000

—

401000

-

-

e

•

6205000

-

•

t

-

e

1'$000

—

5565000

-

-

1025000

-

-

335000

-

397'$000

-

•nn•

-

-

-

1405000

374090

•Elmo

..""

4505000

265000

225000

-

-

285000

455000

40$000

-

1205000

, . 25300

-

-

1585000

4.-

-

145000

''' 35000
7.
' 125500

125000

115000

3965000

3505000

n1

325000

:moo°

_

_

605000

275000

365000

-

-

405000

275000

355000

-

-

605000

545000

635000

-

-

725000

-

'MOCO

845300

-

-

-

-

1805000

1505000

-

-

965000

425000

635003

-

-

1455000

815000

-

_

-

6r$000

-

-

28500C

4505000

- '

,
:.,•-

....

",)

t,' . „
.
....
....:..

1
"

( •.
•

....
-

4865000

4205000

-.

B.18.9(0, coleção
Placas de Lane, em 5 tamanhos, forma U,
B-18.901, coleção.
Placas de Lane, em '5 tamanhos, forma H,
8-13-9,2, coleção
Placas de Lane, em 9 tamanhos, fôrma R,
B-18.903, coleção
Placas de Lane„ arn 12 tamanhos, forma T,
8-1 4 .904, coleção
Punho conduttv para serra circular com respecti.
va chave B-13-61), um
Punho com 2 canulas de absorção B-14.497,
coleção
Recipiente em vidro 15x15 crus, para Banidos de 1
lavagem, B-14.493. um
Recipiente de aspiração de um li.ro, B-11.499,
um
nesector endoscopico, para prostata de Mae-Carthy, completo, com 2 °Ocas, fabricação
o 8:2005000
!agi-cirno O. Wolf, um
Serras circulares de 30,40 e 50 mm. B.13.612,
nnn•

coleção
1
Serras circulares duplas, com haste longa, a diatancia das laminas, podendo ser fixada por
meio de um parafuso, 13-1:-.503, uma

..

39550(X)
75000

c

355000

....
-

215000

.

1405000
•

-

.

505000
-

3005000
3005000

1445000

1375000

-

•
4-.'
-

2C5000
185000
3805000

-

-

-

-

-

485000

345000

-

-

__

1445000

1251000

-

_

Observares item D:
Casa Lohner S/ S: os artigos assignalatios com x - para entrega em 90 dias; o - para entrega em 1) dias; § - para entrega em 30 dias

Moreira Barbosa & Cia. - O artigo marcado com - c - é para entrega em 6:
Luta Ferrando & Cia. - O mat rial com o prefixo B, é do catalogo Esculaoe B; Os artigos as:italalos coal- c - (comute.° e 1 oun,a de platina);
Os artigos assinalados com - d- tco as 2 por....).
Moreno Borlido & Cia. - O arti g o marcado com • c - só urna).
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Casa Loboor Led; Ferrando
Moreira
soara
B. Cai docia
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LIA.
&C.
Barbosa & Cia..
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1 TEM E — ESTER1LISACÃO COMPLETA E DEVIDAMENTE

INSTALADA CONSTANDO DE4

Esterilisação Renol* , constando de : um autoclare horizontal
de aquecimento a gás, com 4J cent. de diame1ro emi0 de
protundidade (medidas internas). Dois depositos autociavados para 5i litros caaa um. Um suporte de parede com
3 cutias. Duas pias a , pedal e esgoto a joelho. Um esterilizador eletrico com automatico de 41' cin. x 15 x 10 cms.
com o respectivo suporte para parede, uma.
-Est3rilisação santos., constando de:
a)

20:500$000

f

1 Autociave horizantal, de aquecimento a g.is, com
4 em, da diametro e
cm. de profundidade (medidas
internas;
ti .3

2 Deposito& autoelavados para 50 litros cada um;
1 Suporte da parede com 3 cuoas;
2 Pias a pedal e esgoto a joelho;
1 Esterilisador eletrico coai automatieo; d.e 4 cm. X 15 X
IJ cm. com o respectivo suporte para parede.
b)

•
1
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15 - •
16
17
18
19
20-21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
ai
37
as
as
40
41
42
43
44

1 Fia sobressalente a pedal com esgoto a joelho, ,„ ....

12:2635000

ITEM F — MATERIAL DE UROLOGIA, etc.

Aspirador de Guyon (Drapier fig. F 1.738), um
Atastador de Switt-Joly com -I valvulas (Drapier fig, 1 3.192); um
Agulhas de sentira, sortidas, duzia
Caixa de Imersão esmaltada para sondas com 4 compartimentos
de MJ mm. de comprimento (Drapier Hg. F 412), uma
Cauulas de Túltier(Drapier F 91 ), duzia
Canula cônica em prata para sondas uretraie (Drapier fig. 2.661),
uma
Canula( de cautchouc D. Bolanger (Drapier fig. 1.840), uma....
Canula Janet, duzia
Canula de lanet, (dupla corrente), duzia
Cravos de aluminio para fechar sondas uretrais (Drapier fig
2.663), uni
Cistotomo interno do Dr. Martin (Drapier fig. F 2.981), um
Discisor vesical de Catheiin para prostatetomia ( Drapier F
3. 33, um
Dilatador prepucial, um.
Estiletes do Dr. Uva para exploração dos canais ejactiladores
(Drapier F 1.431) jogo de seis, um.
Economisador de alcool (Lohner 7.036), um Escadinha de ferro esmaltado, uma
Eletroluador de Kohnann cotovelado e contra-cotovelado (Drapier fig. F 1.55r), um de cada.
Fixador da borr , cha para sondas verticais, Um
Cla.az:va do professor legueu (irania/ . fig. F 1.787), um
Irrigaior de vidro para a litroa, lua
Litrotidor de bascula ns. u e 1 1 2 (Drapier fig. 1.719) um da
cada, um.
•
Martelo de bronze mole (Drapier fig. F 1.737), um
Mesa auxiliar com a prateLirets de vidro cle (1,60 X 0,40 X 0,80
(Lohner 7.011), uma.
Mesa auxiliar com 3 prateleiras de vidro, sendo unia de 0;45 X
0,37 e duas 0,37 x0,3d (Lohner i.051), uma
Pinça para sondas (D, apier fig. F 215), uma
Pinça esmagadora da int_stino, uma.
Porta pomada de janet (Drapier fig. F '735); unia
Pipo de Ertzbischoff (Drapier tig. F 916), uma.
Porta agulhas de Mathieu) grande, um.
Reflator flexível altura variavel (Lohner 7.144, um
Seringa para instalação, modelo Hospital d'Urologia (Drapier
fig. F 727), uma
Seringa de Labat, uma
Seringas para juta:ações de 15 cc. (vidro) uretrais, uma
Seringas para insta/ações de 20 cc. (vidro) uretrais,
Suporte-urinol do Dr. Tissot (Drapier fig. F 3.755), um
Suporte niquelado pora irrigattor de parede, um
Sondas evacuadoras ns. 2a e 25, uma de cada
Sondas cánula de niquel (cat. Drapier fig. F 1.474) uma
Sondas filiformes. Uma
Sondas Nelaton na. 8 a 24, uma
Sondas olivares 4 a 20, uma
Sondas olivares na. 14 a 20, uma
Sondas condutoras (macho) uma de cada numero, uma
Tubo de MIMOS Rara soadas tu sRals. a la .•• . •
- .
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858000
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1105000
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3725000
5488000

320$000
5395000
108000

2635000
275000

24011000

125000

428000
425000
75000
265000

448000
35600
75200

75000
2955000

55000
2705000

495000
2165000

505000

1505000
1768000
335000
66$000
85000
555000

655000
555)00
305000

455000

600$100
' 605)00:

1135000

1005000

855000
54000
. wipoo
—
555000
375000 955000
1985000
T-85000
405000
55500
188000
55000
2$500
5,000
65300
16$000):,

1005000 •
505000
—•
405000
525000
325000
11:$0013
1805000
160$300
60$ e
405000
19 $000
55000
145000
25000
55000
, 9#000
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Depanamento Nacional do Trabalho

Estrada de Ferro Central do Brasil

TERCEIRA SEÇÃO

25761

De acórdo com os termos da circular n. 111, de 6 de dezembro
NOTIFICAÇÃO DE MULTA
'de 1935, convide o artífice de 2 a classe do 1° Depósito da Locomoção,
Rezende do Nascimento, a comparecer, dentro do prazo do oito dias,
• Processo DNT. 16.380-36:
a contar da data da publicação do presente edital, ao escritório do
era.
Cunha & Magalhães Ltda.:
mesmo Depósito, em São Deago, perante a comissão designada . afim
de vêr apurar, efh inquérito administrativo, o moi is o de sua auFica essa firma notificada de que de acórdo com a decisão pro-!S
sência do serviço, sem causa j ustificada, ha mnis de 30 dias, ser ferida no processo DNT. 16.380-36, nos termos do art. 26 do dee
ouvido e, p osteriormente, dentro do prazo de vista, apresentar de- ereto n. 23.103, de 19 de agosto de 1933, foi multada em cem
fesa, tudo sob pena de revelia.
reis (100000), importância essa que, acrescida da quantia de
Diretoria da Estrada de Ferro Central do Brasil, 13 do dezembro (cento e cincoenta mil réis) 1501,000, correspondente à indenização
de férias a que tem direito o reclamante Felix Oslo,- deverá 'ser ree,
de 1938. — Pelo chefe do Gabinete, Magalhães Junior.
colhida à Recebedoria do Distrito Federal, mediante guias deste/
Departamento, conforme o estabelecido no decreto 22.131, de 23 dg
novembro de 1932.
Diretoria Regional dos Correios e Telègrafos do Estado
No caso de interposição de recurso, dentro do prazo que a ler
faculta, deverão ser depositadas as importâncias acima mencionadas,'
do - Rio de Janeiro
ainda, mediante guias deste Department°, o que, também, não se
Afim de prestar declarações em inquérito administrativo ins- realizando, importará na inscrição da dívida para cobrança °icei
taurado na l a Secção da Diretoria Regional dos Correios o Telégrafos rutiva.
Rio de Janeiro, 1 de 'dezembro de 1938. — Laerte Machado,
do Estado do Rio de Janeiro, para apurar o abandono de emprêgo,
por parte da senhora dona Zandir Oliveira, agente postal de Arrozal reter de secção, interino.
de Santana, neste Estado, fica a mesma convidada 'a comparecer
perante a referida comissão de inquérito, nesta repartição, dentr
Departamento Nacional do Trabalho
do prazo de oito dias, contado da data da primeira publicação.
Niterói, 9 de dezembro de 1938. — João Neves de Souza Piauhi,
A. firma José de Almeida, estabelecida à rua Carolina ii. 322,;
eficial administrativo classe 1, presidente da Comissão.
nesta cidade, porém, não encontrada nêsse local, por não ter intere
posto recurso da decisão proferida no processo DNT 9.063-35, que
lhe
impoz a multa de 1001000 (cem mil reis), prevista no art. 15
Departamento Nacional de Portos e Navegação
do regulamento aprovado pelo decreto n. 2,3.766. de 18-1-34, por
infração do art. 16, letra c, do mencionado regulamento, dentro do
Edital de concorrência pública para o serviço de navegação en- -prazo estabelecido no decreto n. 22.131, de 23 de novembro de
tre Penedo e Piranhas, no Baixo São Francisco, Estado de Alagôos 1932, fica notificada a recolher a importância •orrespondentes
de acordo com a autorização constante do decreto-lei n. 512, de 23 mencionada multa na Recebedoria do Distrito Federal, ,mediante
de junho de 1938, retificado pelo decreto-lei n. 652, de 26 de agosto • guid deste -Departamento, .no prazo de 10 dias, sob pena de, ser
do mesmo ano.
efetuada a respectiVa cobrança executiva.
Chama-se a atenção dos interessados na concorrência supraciSegunda Secção, 14 de dezembro de 1938. — Alfredo de Castra;
tada, a realizar-se às 14 horas do dia 3 de fevereiro de 1939, para Winz, diretor de sução.
o edital publicado na integra no "Diário Oficial" de- 8 de dezembro
do corrente ano.
Departamento Nacional do Trabalho
Secretaria do Departamento Nacional de Portos e Navegação,
12 de dezembro de 1938. — João Batista Pereira; pelo chefe do ExA firma Manuel Alves Ribeiro Júnior, estabelecida à rua, Juno
pediente.
do Carmo n. 237, nesta cidade, porém, não encontrada nêsse local,
por não ter interposto recurso da decisão proferida no processo
Departamento Nacional de Portos e Navegação
DNT 18.515-35, que lhe impoz a multa de 1:000500e (um conto dei
reis) prevista no art. 26 do decreto n. 23.104. de 19 de agosto de
Edital de concorrência pública para o serviço de navegação en- 1933, por infração do art. 1° do mencionado regulamento, dentro
tre Porto Mendes, Posadas e Corrientes, no rio Paraná, de acordo com do prazo estabelecido no decreto n. 22.131, de 23 neVenabra
a autorização constante do decreto-lei n. 677, de 12 de setembro de 1932, fica notificada a recolher a importância correspondente à!'
de 1938.
mencionada multa na Recebedoria do Distrito Federal, mediante'
Chama-se a atenção dos interessados na concorrência supraci- guia clèste Departamento, no prazo de 10 dias, sob pena de ser!
tada, a realizar-se às 14 horas do dia 6 de fevereiro de 1939, para efetuada a respectiva cobrança executiva.
o edital publicado na integra no "Diário Oficial" de 8 de dezembro
Segunda Secção, 14 de dezembro de 1938. — Danilo Costa Alve.f
do corrente ano.
da Silva, no impedimento eventual do diretor de secção.
Secretaria do Departamento Nacional de Portos e Navegação,
12 de dezembro de 1938. — João Batista Pereira, pelo chefe do ExDepartamento Nacional do Trabalho
pediente.
A firma Valo Verdeno, estabelecida à rui Valença númsró
nesta cidade, porém não encontrada nesse local, par não ter inter.'
MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDUSTRIA E COMÉRCIO posto recurso da decisão proferida no processo . DNT 13.812-35, que(
lha impoz a smulta de 1:000000 (um conto de reis), prevista 1/0
Departamento Nacional de Povoamento
art. 31 do regulamento aprovado pelo decreto n. 22.033, de 29 de3;
outubro de 1932, por infração do art. 32. letras A e B, do mencionas'
De ordem do senhor diretor geral convido o senhor Werner do regulamento,-dentro do prazo estabelecido no decreto
22.1310'
Kwh, alemão, ez-residente em Livramento, Rio Grande do Sul, a de 23 de navembro de 1932. fica notificada a recolher a importância;
comparecer á Primeira Secção deste Departamento, á hora do ex- cesresp6ndente à mencionada multa na Recebedoria do Distrito Fe.,
pediente, afim de prestar esclarecimentos, relativamente á sua pre- decai, mediante guia deste Departamento, no prazo de 10 dias, sob
tensão para ingressar na Colónia Israelita, estabelecida no Estado pena de ser efetuada a respectiva cobrança executiva.
do Rio de Janeiro.
I Segunda Secção, 14 de dezembro de 1938. — Danilo Costa Alveg.
Departamento Nacional do Povoamento, 12 de dezembro de da Silva, no impedimento eventual do diretor de secção..
4938. — (Assinatura ilegivel), diretor de secção
.1

Departamento Nacional do Trabalho

A firma j. Vilela de Andrade, estabelecida à rua General Cal.:
(mel' n. 259 nesta porém não encontrada nesse local, pcm
não ter interposto recurso da decisão proferida no processo DNTe
Primeira Secção
L. 18.809-5, que lhe impôs a multa de 2004000 (duzentos mil réis),.
- Pelo presente fica convidado o Sr. Alvaro de Oliveira, para, prevista no art. 11 do regulamento apresado peli. deeretd número
anediante vista do processo em que o mesmo reclama contra o Hen- Y4.696, de 12-7-34, per infração do art. 1 do mencionado regula") Holandês Unido, apresentar a esta Secretaria, dentro do prazo de mento. dentro ci o prazia est •sbelecido pelo eecreto n. 22.131, de 23 de
40 dias, os Indispensáveis esclarecimentos a respeito das informa- novembro de 1932, fica notsficada a recolher a, irnpoitincia corres-,
pendente à mencionaee muita na Recebedoria do Distrito Federal;
ieões oferecidas pelo referido Banco, nos já mencionados autos.
mediante guia neste 'Depaí lamento, no prazo de 10 dias, sob pena
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1938 . — J. B. de Martins de
ser efetuada a respectiva cobrança executiva.
Waslilho, d ireI ei gera), interino da ,S.ecretaria do Conselho Nacional
Segunda Secção, 14 de dezembro de 104. — Danilo Costa Meg
to Trabalho
$ilva, no impedimento eventual do diretor de Elecgrkt.

Departamento Nacienal do Trabalho
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Dezembro de 1938 25781

MiXISLÉ11.10 DA ViAt:Ao E OBRAS PCBLICAS

Departamento Nacional do Trabalho

Estrada de Ferro Central do Brasil

TERCEIRA SEÇÃO

De acórdo com os termos da circular n. 111, de 6 de dezembra
NOTIFICAÇÃO DE MULTA
'de 1935, convido o artífice de 2 a classe do 1° Depósito da Locomoção,
Rozendo do Nascimento, a comparecer, dentro do prazo de oito dias.
• Processo DNT. 16.380-36:
a contar da data da p ublicação do presente edital, ao escritório do
ens.
Cunha & Magalhães Ltda.:
mesmo Depósito, em São Diogo, perante a comissão designada, afim
de ver apurar, ai inquérito administrativo, o meti\ o de sua • auFica essa firma notificada de que de acOrdo com a decisão proasência do serviço, sem causa justificada, ha mais de 30 dias, .ter ferida no processo DNT. 16.380-36, nos termos do art. 26 do dea
ouvido e, p osteriormente, dentro do prazo de vista, apresentar de- ereto n. 23.103, de 19 de agosto de 1933, foi multada em cem mi0
fesa, tudo sob pena de revelia.
reis (1008000), importância essa que, acrescida da quantia do'
Diretoria da Estrada de Ferro Central do Brasil, 13 de dezembro (cento e cincoenta mil reis) 1508000, correspondente à indenização
de férias a que tem direito o reclamante Felix Osio, deverá -ser rede 1938. — Pelo chefe do Gabinete, Magalhães Junior.
colhida à Recebedoria do Distrito Federal, mediante guias clastd
Departamento, conforme o estabelecido no decreto 22.131, de 23 dei
novembro de 1932.
Diretoria Regional dos Correios e Telègrafos do Estado
No caso de interposição de recurso, dentro do prazo que a lei'
do Sio de Janeiro
faculta, deverão ser depositadas as importâncias acima mencionadas,'
ainda, mediante guias deste Department°, o que, também, não ao,
Afim de prestar deolaraçães em inquérito administrativo ins- realizando, importará na inscrição da divida para cobrança exe-i:
taurado na i a Secção da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos rutiva.
;1
Rio de Janeiro, 1 de 'dezembro de 1938.
do Estado do Rio de Janeiro, para apurar o abandono de emprego,
Laerte Machado, dfa'l
vetor
de
secção,
interino.
por parte da senhora dona Zandir Oliveira, agente postal de Arrozal
de Santana, neste Estado, fica a mesma convidada a comparecer
perante a referida comissão de inquérito, nesta repartição, dentr
Departamento Nacional do Trabalho
do prazo de oito dias, contado da data da primeira publicação.
Niterói, 9 de dezembro de 1938. — João Neves de Souza Piauhi,
A firma José de Almeida, estabelecida à rua Carolina xi. 122,
oficial administrativo classe I, presidente da Comissão.
nesta cidade, porém, não encontrada nesse local, por não ter inter-,
posto recurso da decisão proferida no processo DNT 9.063-35, quelha impoz a multa de 1006000 (cem mil reis), prevista no art. 15
Departamento Nacional de Portos e Navegação
do regulamento aprovado pelo decreto n. 23.786. de 18-1-34, por,
infração do art. 18, letra c, do mencionado regulamento, dentro do
Edital
de
concorrência
pública
para
o
serviço
de
navegação
enprazo estabelecido no decreto n. 22.131, de 2.3 de novembro de
-4
tre Penedo e Piranhas, no Baixo São Francisco, Estado de Alageos 1932, fica notificada a recolher a importância •orrespondentes
de acordo com a autorização constante do decreto-lei n. 512, de 23 mencionada multa na Recebedoria do Distrito Federal, ,mediante
do junho de 1938, retificado pelo decreto-lei n. 652, de 26 de agosto guia deste Departamento, no prazo de 10 dias, sob pena de ser;
do mesmo ano.
efetutula a respectiva cobrança executiva.
•
Chama-se a atenção dos interessados na concorrência supraciSegunda Secção. 14 de dezembro de 1938. — Alfredo de Castrc_i,
tada, a realizar-se às 14 horas do dia 3 de fevereiro de 1939, para Winz. diretor de secção.
o edital publicado na integra no "Diário Oficiar-de- 8 de dezembro
do corrente ano.
Departamento Nacional do Trabalho
Secretaria do Departamento Nacional de Portos e Navegação,
12 de dezembro de 1938. — João Batista Pereira; pelo chefe do ExA firma Manuel Alves Ribeiro Júnior, estabelecida ti rua Juno.
pediente.
do Carmo n. 237, nesta cidade, porém, não encontrada nesse
por não ter interposto recurso da decisão proferida no processo
Departamento Nacional de Portos e Navegação
DAT 18.515-35, que lhe impoz a multa de 1:0008000 (um conto de
réus) prevista no art. 26 do decreto n. 23.104. de 19 de agosto de
Edital de concorrência pública para o serviço de navegação en- 1933, por infração do art. 1° do mencionado regulamento, ,dentro
tre Porto Mendes, Posadas e Corrientes, no rio Paraná, de acordo com do prazo estabelecido no decreto n. 22.131, de 23 ncivembra
a autorização constante do decreto-lei n. 677, de 12 de setembro cie 1932; fida notificada a recolher a importância correspondente id
de 1938.
mencionada multa na Recebedoria do Distrito Federal, mediante
Chama-se a atenção dos interessados na concorrência supraci- guia deste Departamento, no prazo de 10 dias, sob pena de seg
tada, a realizar-se às 14 horas do dia 6 de fevereiro de 1939, para efetuada a respectiva cobrança executiva.
o edital publicado na integra no "Diário Oficial" de 8 de dezembro . Segunda Secção, 14 de dezembro de 1936. — Danilo Costa Alve#,
do corrente ano.
da Silva, no impedimento eventual do diretor de secção.
Secretaria do Departamento Nacional de Portos e Navegação,
12 de dezembro de 1938. — João Batista Pereira, pelo chefe do ExDepartamento Nacional do Trabalho
pediente.
A firma Uai° Verdeno, estabelecida à rua ' Valença núimrci 10,1'
nesta cidade, porém não encontrada nesse local, por não ter inter.,
TIHNISTÉRIO DO TRABALHO, INDCSTRIA E comÉrt(Iio podo recurso da decisão proferida no processo • DNT 13.812-35,
miei
lha impoz a .multa de 1 :0008000 (um conto de reis), prevista nO
Departamento Nacional de Povoamento
art. 31 do regulamento aprovado pelo decreto n. 22.033, de 29 dei
outubro de 1932, por infração do art. 32, letras A e B, do menciona-1
De ordem do senhor diretor geral convido o senhor Werner do regulamento,-dentro do prazo astabelecido no decreto n.. 22.131i
Koch, alemão, ex-residente em Livramento, Rio Grande do Sul, a de 23 de novembro de 1932. fica notificada a recolher a iroportânchill
comparecer á Primeira Secção deste Departamento, á hora do ex- canrespóndente à mencionada multa na Recebedoria do Distrito Few
pediente, afim de prestar esclarecimentos, relativamente á sua pre- dera!, mediante guia deste Departamento, no prazo de 10 dias, GO .1è
tensão para ingressar na Colónia Israelita, estabelecida no Estado pena de ser efetuada a respectiva cobrança executiva.
do Rio de Janeiro.
Segunda Secção. 14 de dezembro de 1938. — Danilo Costa Alv,e!,
Departamento Nacional do Povoamento, 12 de dezembro de da Silva, no impedimento eventual do diretor de secção..
2938. -- (Assinatura ilegivel), diretor do secção

Departamento Nacional do Trabalho

Departamento Nacional do Trabalho
Primeira Secção
Pelo presente fica convidado o Sr. Alvaro de Oliveira, para,
Mediante vista do processo em que o mesmo reclama contra o Banto Holandês Unido, apresentar a esta Secretaria, dentro do prazo de
10 dias, os indispensáveis esclarecimentos a respeito das informaes oferecidas pelo referido Banco, nos já mencionados autos.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1938 . J. B. de Martins
¡rastilho, direto' gera), interino da $ecretaria do Conselho
Nacional
ta Trabalhe,

A firma J. Vilela de Andrade, estabelecida à rua General Cai-.
awell n. 259 nesta cidaJ . , porém não encontrada nesse local, ima
não ter interposto recurso da decisão proferida no processo DNT.i.
18.809-5, qae lhe impes a multa de 2008000 (duzentos mil reis),"
;revista no art. 11 do regulamento aprovado peli, decret. número
24.696, de 12-7-34, per infração do art. 1 do mencionado regular
mento, dentro co praza est%belecido peio decreto n. 22.131, de 23 de
novembro de 1932, fica notificada a recolher a. impoitancia corres.
pendente à mencionam; muita na Recebedoria do Distrito Federal;
mediante guia deste • Depai Lamento, no prazo de 10 dias, sob pena
de ser efetuada a respectiva cobrança executiva.
Segunda Secção, 14 de dezembro de 1444. --'Danito Costa Alve4
tkz Silva, no impedimento eventual do diretor de Secuito_.
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Departamento Nacional do Trabalho
A. firma Lola Witz, esi,abelec i da à rua do Cateto n. 186, nesta
cidade, porem não encontrada Misse local, por não ter interposto recurso da decisão proferida ao processo DNT. n 27.612-34, que lhe
impôs a multa de 1001000 (cem mil reis), prevista no art. O, do
decreto n. 24.696, de 12-7-34, por infração do art 10, parágrafo
único do mencionado decreto, dentro do prazo estabelecido pelo de.,
ereto n. 22.131 de 23 de nevembro de 1932, fica notificada a recolher a impo T *Anda unrespondente à mencionada multa na Recebedoria do Distrito Federal, mediante guia deste Departamento, no
prazo de 10 dias, sob pena de ser efetuada a respectiva cobrança
executiva.
Segunda Secção, 14 de dezembro de 1938. - Danilo Costa Alves
da Silva, no Lepedimento eventual do diretor de secção.

Departamento Nacional . do Trabalho
A firma Viana & Comp., estabelecido à rua Licfnio Cardoso número 310, nesta cidade, pulem não encontrada nesse local, por não
ter interposto recurso da decisão proferi ria no processo DNT. número 16.826-35, que t he impôs a multa de 2001000 (duzentos mil
réis), prevista no art. 12, do decreto n. 21:364, de 4-5-32, por indração do att. 10, do mencionado decreto, dentro do prazo estabele.
eido pelo decreto n. 22.131. de 2.3 de novembro de 1932, fica notificada a recolher a importânc i a correspondente à mencionada multa na
Recebedoria do Dis&ito Federal, mediante guia deste Departamento,
no prazo de 10 dias, sob pena de ser efetuada a respectiva cobrança
executiva.
Segunda Secção, 14 de dtzembro de 1938. - Danilo Costa Alves
.sie Silva, no impedimento do diretor de secção.

DeieMbró de 1938

bro de 1932, fica notificada a recolher a importância correspondente
mencionada multa na Recebedoria do Distrito Federal, mediante,
guia deste Departamento, no prazo de 10 dias, sob pena de ser efe-e
tuada a respectiva cobrança executiva.
2a Senão, 14 de dezembro de 1938. - Danilo Costa ALVO 001
ncl impedimento do Sr. diretor de Secção.

Departamento Nacional do Trabalhe
A firma Patrocínio Angelo Diegus, estabelecido à rua Catumbf
n. 34, nesta cidade, porém não encontrada nesse local, por não ter
interposto recurso da decisão proferida no processo DNT 5.320-35, que
lhe impoz a multa de 1001000 (cem mil réis), prevista no artigo 311
do regulamento aprovado pelo decreto n. 22.033, de 29 de outubro
de 1932, por infração do artigo 10 do mencionado regulamento, dentre
do prazo estabelecido no decreto n. 22.131, de 23 de novembro de
1932, fica notificada a recolher a importância correspondente à men.:
eionada multa na Recebedoria do Distrito Federal, mediante guia
deste Departamento, no prazo de 10 dias, sob pena de ser efetuada a
tespectivo cobrança executiva.
28 Secção, 14 de dezembro de 1938. - Danilo Costa Alves dm
Silva, no impedimente do Sr. diretor de Secção.

Departamento Nacional do Trabalho

A firma Marcelo Roberto & Santos, estabelecida à rua Miguel
Lemos n. 88, nesta cidade, porém não encontrada nesse local, por
não ter interposto recurso da decisão proferida no processo DNT
1.202, de 1935, que lhe impoz a multa de 2001000 (duzentos mil
réis) prevista no artigo 13 do regulamento aprovado pelo decreto
n. 21.364, de 4 de maio de 1932, por infração do artigo 10 do mencionado regulamento, dentro do prazo estabelecido no decreto núDepartamento Nacional do Trabalho
mero 22.131, de 23 de novembro de 1932, fica notificada a recolher
a importância correspondente à mencionada multa na Recebedoria
A firma blaximino Rodrigues 8c Soto, estabelecida à rua do Ca- do Distrito Federal, mediante guia deste Departamento, no prazo de
teto n. 39, nesta cidade, porém não encontrada nesse local, por não 10 dias, sob pena de ser efetuada a respecitva cobrança executiva.
ter interposto recurso da decisão proferida no processo DNT 27.807,
2a Secção, 15 de dezembro de 1938. - Alfredo de Castro Winz.
de 1934, que lhe impôs a multa de 1001000 (cem -mil réis), prevista
po art. 26 do regulamento aprovado pelo decreto n. 23.104, de diretor de Secção,
49/8/1933, por infração dos arte. 32 e 1, letras A e B, do mencionado
regulamento, dentro do prazo estabelecido no decreto n. 22.131, de
Departamento Nacional do Trabalho
03 de novembro de 1932, fica notificada a recolher a importância
(correspondente à mencionada multa na Recebedoria do Distrito FeA firma .1. Vilela do Andrade, estabelecido à rua General
deral, mediante guia deste Departamento, no prazo de 10 dias,' sob Caldwell n. 250, nesta cidade, porém não encontrada nesse local, por
i pena de ser efetuada a respectiva cobrança executiva.
não ter interposto recurso da decisão proferida no processo DNT.
Segunda Secção, 14 de dezembro de 1938. - Danilo Costa Alves 1.152-36, que lhe impôs a multa de 1001000 (cem mil réis), prel `fla Silva, no impedimento do diretor de Secção.
vista no art. 31 do regulamento aprovado pelo decreto n. 22.033,
de 29 de outubro de 1932, por infração do art. 32, letra B, do men-,
cionado regulamento, dentro do prazo estabelecido no decreto núDepartamento Nacional do Trabalho
mero 22.131, de 23 de novembro de 1932, fica notificada a recolher,
A firma J. Domingos Preza & Irmão, atabeleoida à rua Dias da a importância correspondente à mencionada multa na Recebedoria
Pruz n. 905, nesta cidade, porém, não encontrada nesse local, por do Distrito Federal, mediante guia deste Departamento, no prazo de
pão ter interposto recurso da decisão proferida no processo DNT 10 dias, sob pena de ser efetuada a respectiva cobrança executiva.
7.529/34, que lhe impôs a multa de 1001000 (cem mil réis) prevista
Segunda Secção, 15 de dezembro de 1938. - Alfredo de Castro
lio art. 26 do decreto n. 23.104, de 19/8/1933, por infração dos ar- Winz, diretor de secção.
tigos 1 e 32. letra B, do mencionado regulamento, fica notificada a
recolher a importância correspondente à mencionada multa na ReceDepartamento Nacional do Trabalho
bedoria do Distrito Federal, mediante guia deste Departamento, no
prazo de 10 dias, sob pena de ser efetuada a respectiva cobrança
A firma Jomtob Zeitume, estabelecido à rua Jardim Botânico
{executiva.
Segunda Secção, 14 de dezembro de 1938. - Danilo Costa Alves n. 666, nesta cidade, porém não encontrada nesse local, por não
ter interposto recurso da decisão proferida no processo 11.836-35,
ffla Silva, no impedimento do senhor diretor de Secção.
que lhe impôs a multa de 2001000 (duzentos mil réis), prevista no art. 31 do regulamento aprovado pelo decreto n. 22.033,
•
Departamento Nacional do Trabalho
de 29 de outubro de 1932, por infração do art. 32, letra B, do mencionado regulamento, dentro do prazn estabelecido no decreto núA firma Neves & Mota, estabelecida à rua Bento Gonçalves n. 46, mero 22.131, de 23 de novembro de 1932, fica notificada a recolher
sta cidade, porém não encontrada nesse local, por não ter interÁ. a importância correspondente à mencionada multa na Recebedoria
sto recurso da decisão proferida no processo DNT 16.811/35, que do Distrito Federal, mediante guia deste Departamento, no prazo de
Pie impôs a multa de 2001000 (duzentos mil réis), prevista no ar- 10 dias, sob pena de ser efetuada a respectiva cobrança executiva.
-----;go 31 do regulamento aprovado pelo decreto n. 22.033. de 29/10/32,
Segunda Secção, 15 de dezembro de 1938. - Alfredo de Castra
)or infração dos arts. 1 e 32, letras A e B, do mencionado regula- Winz, diretor de secção.
&mento, dentro do prazo estabelecido pelo decreto n. 22.131, de 23
de novembro de 1932, fica notificada a recolher a importância corDepartamento Nacional do Trabalhe.
Irespondente à mencionada multa na Recebedoria do Distrito Federai,
&tient° guia deste Departamento, no prazo de 10 dias, àob pena de
A firma José Premi, sucessor de A. Leite & Cia., estaueleeloa a
r efetuada a respectiva cobrança executiva.
_
Segunda Secção, 14 de dezembro de 1938. - Danilo Costa Alves rua Buenos Aires n. 245, nesta cidade, porém não encontrada nesse
local, por não ter interposto recurso da decisão proferida no proSilva, no impedimento do senhor diretor de Secção
cesso 11.394-35, que lhe impôs a multa de 2001000 (duzentos mil
reis), prevista no art. 31 do regulamento aprovado pelo decreto número 22.033, de 29 de outubro de 1932, por infração dos arts. 10 e
Departamento Nacional do Trabalho
32, letra A, do mencionado regulamento, dentro do prazo estabelecido
no decreto n. 22.131, de 23 de novembro de 1932, fica notificada a
A firma Lavos & Comp., estabelecido à rua Barão de São Félix
recolher a importância correspondente à mencionada multa na Re40, nesta cidade, porém não encontrada nesse local, por não ter
cebedoria do Distrito Federal, mediante guia deste Departamento,
terposto recurso da decisão proferida no processo DNT 26.126-34,
no prazo de 10 dias, sob pena de ser efetuada a respectiva cobrança
nue lhe impoz a multa de 2001000 (duzentos mil réis), prevista no
executiva.
artigo 13 do regulamento aprovado , pelo decreto n. 21.364, de 4 de
peado de 1932, por Infração do artigo 10, do mencionado regulamento, ' • Segunda 80000, 15 de dezembro de 1938. - -Alfredo de Castra .
1,M., tso dia tirana eatabeleekla na ~rata n.- 21-1.3.1. da .1t1 da liavfm. 3ttni. diretex 1141 ieooão - •
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estabelecido no decreto n. 22.131, de 23 de novembro de 1932, fie.,
notificada a recolher a importância correspondente à mencionada
A: firma Oscar Kenning Júnior, estabelecida ti, rua General Pedra' multa na Recebedoria do Distrito Federal, mediante guia deste Den. 47, nesta cidade, porém não encontrada nesse local por não ter partamento, no prazo de 10 dias, sob pena de ser efetuada a respeinterposto recurso da decisão proferida no processo DNT. 1.156/35. etiva cobrança executiva.
Segunda Secção, 15 de dezembro de 1023.
que lhe impôs a multa de 2005000 (duzentos mil réis), prevista nó
de. Castr,.,
artigo 13 do Regulamento aprovado pelo decreto n. 21.364 de 4 de Winz, diretor de Secção.
n••*..11
maio de 1932, por infração do artigo 10 do mencionado regulamento,
dentro do prazo estabelecido no decreto n. 22.131 de 23 de no,
Departamento Nacional do Trabalho
vembro de 1932, fica notificada a recolher a importância correspondente à mencionada multa na Recebedoria do Distrito Federal,
A firma Oscar Pereira Peixoto, estabelecida à. rua Regente Foimediante guia deste Departamento, no-prazo-de 10 dias, sob pena de
j6, 139, nesta cidade, porém, não encontrada nesse local, por não ter
ser efetuada a respectiva cobrança executiva.
Segunda Secção, 15 de-dezembro de •1938. - Alfredo de Castro interposto recurso da decisão proferida no processo DNT. 4.573/35.
que lhe impôs a multa de 200$000 (duzentos mil réis), prevista no
,Winz, diretor de Secção. - - •
art. 13 do Regulamento aprovado pelo decreto 21.364, de 4 de maio
de 1932, por infração do art. 102, do mencionado regulamento, denDepartamento Nacional do Trabalho
tro do p razo estabelecido no decreto 22.131, de 23 de novembro de
1932, fica notificada a recolher a importância correspondente à menA firma Luciano de Frias, estabelecida à rua General Polidor() cionada multa na Recebedoria do Distrito Federal, mediante guia
ri. 133-A, nesta cidade, porém não encontrada nesse local, por não deste De p artamento, no prazo de 10 dias, sob pena de ser efetuada a
ter interposto recurso da decisão proferida no prcess DNT. 18.518 respectiva cobrança executiva.
de 1935, que lhe impôs a multa de 200$000 (duzentos mil reis), preSegunda Secção, 15 de dezembro de 1938. - Alfredo de Castr.)
vista no art. 31 do regulamento aprovado pelo decreto n. 22.033, de Winz, diretor de secção.
29 de outubro.,de 1932, por infração do art. 8°, do mencionado regulamento, dentro do prazo estabelecido no decreto n. 22.131, de 23 de
novembro de 1932, fica notificada a recolher a importância corresDepartamento Nacional_ do Trabalho
pondente à mencionada multa na Recebedoria do Distrito Federal.
mediante guia deste Departamento, no prazo de 10 dias, sob pena de ' A firma Manuel Francisco, estabelecido à rua Barão do Bor!
ser efetuada a cobrança executiva.
Retiro, 893, nesta cidade, porém, não encontrada nesse local, por 31à,/
Segunda Secção, 15 de dezembro de 1938. - Danilo Costa Alves ter interposto recurso da decisão proferida no processo DNT. 16.731
da Silva, no impedimento eventual do diretor do Secção.
de 1935, que lhe impôs a multa de 400;000 (quatrocentos mil reis;,
prevista no art. 19 do regulamento aprovado pelo decreto 22.979.
de 24 do julho de 1933, por infração do arts. 16 e 17 do mencionadi,
Departamento Nacional do Trabalho
regulamento, dentro do prazo estabelecido no decreto 22.131, de 2:.;
de novembro de •.'932, fica notificada a recolher a importância corA firma C` # 1 Trissel Schnaider, estabelecido O rua Pinto de respondente à mencionada
multa na Recebedoria do Distrito Federal.
Figueiredo n. 16, nesta cidade, porém não encontrada nesse local, mediante guias deste Departamento, no prazo de 10 dias, sob pena de
por não ter interposto recurso da decisão proferida no processo ser efetuada a respectiva cobrança executiva.
DNT. 22.345/35, que lhe impôs a multa de 200;000 (duzentos mil
Segunda Secção, 15. de dezembro de 1938.
freio de COSir
reis), prevista no ert. 11 do regulamento aprovado pelo decreto nú- 1Vinz, diretor de secção.
mero 24.696, de 12/7/34, por infração do art. 10 do mencionado regulamento, dentro do prazo estabelecido no decreto n. 22.131, de
23 de novembro de 1932, fica notificada. a recolher a importância
Departamento Nacional do Trabal:
correspondente à mencionada multa .na Recebedoria do Distrito Federal, mediante guia deste Departamento, no prazo de 10 dias, sob
A firma J. Mecuzi & Comp., estabelecido à Avenida Ge de Selehipena de ser efetuada a respectiva cobrança executiva.
bro, 306, nesta cidade, porém, não encontrada nesse local, por não
Segunda Secção, 15 de dezembro de 1938. - Alfredo de Castro ter interposto recurso da decisão proferida no processo DNT.
1Vinz., diretor de Secção.
do -1935, que lhe impôs a multa do 100000 (cem mil reis), previsto
no art. 31 do regulamento aprovado no decreto 22.033, de 29 de outubro do 1932, por infração do art. 1° do mencionado rgeularnento.
Departamento Nacional do Trabalho
dentro do prazo estabelecido no decreto 22.131, de 23 de novembro
de 1932, fica notificada a recolher a importância correspondente à
A firma Davi Martins de Carvalho, estabelecido à rua 24 de Maio mencionada multa a Recebedoria do Distrito Federal, mediante guia
n. 671, nesta cidade; porém, não encontrada 'nesse local, por não ter deste Dep artamento, no prazo de 10 dias, 'sob pena de ser efetuada-a
interposto recurso da decisão proferida no processo DNT 7.973-35, respectiva cobrança executiva.
que lhe impôs a multa de 200$ (duzentos mil reis), prevista ro arSegunda Secção, 15 de dezembro de 1938. - ,lifrede de .Caslrj
tigo 31 do regulamento aprovado pelo decreto n. 22.033, de 29 de Winz, diretor de secção.
outubro de 1932, por infração dos arts.. 1 e 32, letras A e 13, do mencionado regulamento, dentro do prazo estabelecido no decreto ralniero
Departamento Nacional do Traballn
22.131, de 23 de novembro de 1932, fica notificada a recolher a importância correspondente à mencionada multa na Recebedoria do
A firma M. Casz, estabelecido à rua 21 do Maio n. 913,..nesta.,
Distrito Federal, mediante guia -deste Departamento, no prazo de 10
dias, sob pena de ser efetuada a . cobrança executiva.
cidade, pereci não encontrada nesse local, por não . ter interposto
da decisão proferida no processo DNT. 23.472-35, que- lhe •
Segunda Secção, 15 de dezenibro de 1938. . - Alfredo de Castro recurso
impôs a multa de 200$000 (duzentos mil reis), prevista no art. 13
,Winz. diretor de Secção.
do regulamento aprovado pelo decreto n. 24.364, de 4 de maio cie•
1932, por infração do artigo 10 do mencionado regulamento, dentro
do prazo estabelecido no decreto n. 22.131, de 23 de novembro de
Departamento Nacional do Trabalho
1932, rica notificada a recolher a importância correspondente à mencionada multa, na Recebedoria do Distrito Federal, mediante guia
A firma Nemes & Pontão, estabelecida à rua do Catete n. 278,
nesta cidade, porém, não encontrada nesse local, por não ter inter- deste Departamento, no prazo de 10 dias, sob pena de ser efettieda a- posto recurso da decisão proferida no processo DNT. 7.956-35, que respectiva cobrança executiva.
Segunda Secção, 15 de dezembro de 1938. - Alfredo de .Castro
lhe impôs a multa de 100; , (eern mil reis), previna- no art. 19 do
Regulamento aprovado no decreto n. 22.979, de 24 de julho de 1933, 1Vinz, diretor de Secção.
por infração do art. 17 do mencionado regulamento, dentro do prazo
estabelecido pelo decreto n.- 22.131, de 23 de novembro de 1932, fica
Departamento Nacional do Tro:,-.
'notificada a recolher a importância correspondente à mencionada
multa na Recebedoria do Distrito Federal, mediante guia deste DeA firma L. A. Guimarães Cotia, estabelecido à rua Conselheiro
partamento, no prazo de 10 dias, sob pena de ser efetuada a respectiva Mayrink c. 318, nesta cidade, porém não encontrada nesse local, por
cobrança executiva.
.
não ter Interposto recurso da decisão proferiria no processo •DNT.
Segunda Secção, 15 de dezembro•de 1938. - Alfredo de Castro 6.450-35, que lhe impôs a multa de 200;000 (duzentos
mil róis),
(iWinz, diretor de Secção.
--prevista no artigo 15, do regulamento aprovado pelo decreto rabiem
23.152, de 15 de outubro de 1933, por infração do artigo 8°, letra A,
§§ 2° e 13°, letra A e B, do mencionado regulamento, dentro do prazo
Departamento Nacional do Trabalho
estabelecido no decreto n. 22.131, de 23,de .novembro de 1932,, fica
firma Oliveira Ribas, estabelecido' rua Ruirá n. 9o, nesta notificada a recolher a importância ,correspondente à mencionada
° °Rsid
a
de, porém, - não encontrada nesse local, por não ter interposto multa; na Recebedoria • do Distrito Federal, mediante guia deste; Pie'recurso da decisão proferida no processo DNT. 5.040-35, que lhe partamento, no prazo de 10 dias, sob pena de ser efetuada a. restie.
. ,,jimpôs a multa de 100$ (cem mil réis), prevista no art. 31 do RE gu- ctiva cobrança executiva.
Memento aprovado pelo decreto ri. , $24033, de 29 de outubro de 1932,
Segunda Secção, 15 de clezembrq M - 1938..
Alfrecio nle"Cite(ro
lage jugraçãe cio art.
do nnencionído regulamento, dentro do prazo (fina; diretor. de f3ecção.
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Policarpo Simdes Figueiredo, estabelecida à rua Pereira Nunes n. 362, nesta cidade, porém não encontrada nwse local,
per não ter interpoSto recurso da decisão proferida no processo DNZ
.1.074-35, que lhe impôs a multa de 2001000 (duzentos mil réis),
prevista no artigo 13 do regulamento aprovado pelo decreto número
21.364, de 1932, por infração do artigo 10 do mencionado regulamento, dentro do prazo estabelecido no decreto n. 22.131, de 23 de
novembro de 1932, fica notificada a recolher "a Importância correspondente à mencionada multa, na Recebedoria do Distrito Federal,
mediante guia deste Departamento, no prazo de 10 dias, sob pena
,IP ser efetuada a respectiva cobrança executiva.
Segunda Sticção, 15 de dezembro de, 1938. — Alfredo de Outro
IV (az, diretor de Secção.

6001EDADES DOBRAS

À firma

Departamento Nacional do Trabalho
A firma Emoingt •SG Comp., estabelecia à rua Camerino n. 95,
nesta cidade, porém não encontrada nesse local, por não ter interposto recurso da decisão proferida no processo DNT. 28.482-34, que
111‘., impôs a multa de 2001000 (duzentos mil réis), prevista no a r
-tigo13dreulamnpvodecrtn.21354,
, nato de 1932, por infração dos artigos 1° e 32, do mencionado reguhmento, dentro do prazo estabelecido no decreto n. 22.131, de 23
ti ?, novembro de 1932, fica notificada a recolher a importância correspondente à mencionada multa, na Recebedoria do Distrito Federa), mediante guia deste Departamento, no prazo de 10 dias, sob
pena de ser efetuada a respectiva cobrança executiva.
Segunda Secção, 15 de dezembro de. 1938. — Alfredo de Castro
Winz, diretor de Secção.

Departamento Nacional do Trabalho

Dezembro de 1938
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Móveis
UtensiliOls • •
******
Letras descontadas
.
***
Contas correntes garantidas
ÀÇÕe9 caucionadas
. • ..•••-•
Saldo:
Caixa ›,
70:7261900
Banco glo kaed
381,600
X•1•2•~1-4ell
f4.

•

8:6641000
8:2304000
125:445$700
MG:7144900

4:0001000

• .4,41~1~••••••••

70 :7651500

1.328:7206100
ramo°
C apital r . m9t, •

.141 ••-•

80:G001000
1 :6841600
10:1611400
600 :0251000
4:0002000
657:84”10()

44.444. ••

Fundo de reserva
Fundo de garantia . .
Depósitos a prazo fixo
Caução da diretoria ,..
Diversas contas

ts; •

•-•

1.323:720$100
Artnur Almeida Guaraciaba, diretor-presidente. — G . G.
Silva, contador..
.(0 8.244 -- 16-12-938 -- 581100)

. A firma José Maria Ferreira, estabelecido, à rua Camerino n. 21,
nesta, cidade, porém não encontrada nesse local, por não ter interposto recurso, da decisão proferida no processo DNT. 9.086-35, que
THE YOKOHAMA &PUJE BANK, LINIITED
fie impôs a multa de 1001000 (cem mil réis), prevista no artigo 15
do regulamento aprovado pelo decreto n. 23.766, de 18 de janeiro Capital
Yen 100.000.000,00
de 1934, por infração do artigo 16, letra C, do mencionado regula- Capital realizado .
Yen 100. 000 . 000.00
mento, dentro do prazo estabelecido no decreto n. 22.131, de 23 de Fundo de reservas ...
Yen 137.150.000.00
novembro de 1932, fica notificada a recolher a importância corresrondente à mencionada multa na Recebedoria do Distrito Federal, BALANCETE pás pRgazqfts NA PRAÇA DO RIO In JANEIRo EM 30 DE :,omediante guia deste Departamento, no prazo de 10 dias, sob pena de
VEMBRo DE 1938
-er efetuada a respectiva cobrança executiva.
Ativo
Segunda Secção, 15 de dezembro de 1938.
Alfredo de Castro
Winz, diretor de secção.
Letras e efeltoli "a [receber por conta própria do exterior
1 434.7071G0ü
...
..
Letras e efeitos a receber em cobrança do exterior 20.511:8251800
Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários
Letras e efeitos a receber em cobrança do interior.
718:2601800
da Central do Brasil
Empréstimos hipotecários . . .
1.129:7051502
Empréstimos em contas correntes . ..
1.330:670/.60t}
(moNcoRRÊNCIA PARA CONSTRUÇÃo DE SETE CASAS, À EUA BARROSA EA
Valores caucionados .
668 :544/00C
SILVA E SEIS CASAS À RUA MACK
Caixa matriz .
12.066:2091098
Agências e filiais no exterior
12.365:0091703
Pelo presente e pelo espaço de 30 dias, acha-se aberta nesta Correspondentes do interior . .
189:5748600
Instituição, concorrência para construção de 13 casas para residên- Ilipotécas .
7.646:5001000
rias de, associados e execução de obras correlatas no terreno cia rua Caixa: Em moeda corrente no Banco
17:670$600
i t arbosa da Silva (lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) e no terreno da rua Flack Caixa: No Banco do Brasil .
3.823:8721200
'lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6).
Diversas contas .
1.140:5233580
Aos interessados será fornecido um exemplar das oondições ge- Móveis e utensílios .
23:1061000
ais de concorrência plantas, especificaçães e lista de preços unitá- Depósito espeeila no Banco do Brasil, por conta de
cobranças do exterior. • •
114;:.mediante a apresentação de um memoraudum fornecido pela
8.452:0921800
car;teira Predial, correndo todas as despesas do copista por conta dos
~correntes.
Total dn ativo
71.518:0911283
As propostas deverão ser apresentadas em dois envelopes dis.
, intos A e B, fechados e lacrados, que serão recebidos no dia 23 de
Passivo
',oleiro de 1039, na Secretaria desta Caixa, à rua Visconde da Gávea Capitai. • .
........
1.000:0001000
e. 38, 3° andar.
Depósitos em conta corrente com juros
759:9901800
',• 0 envelope A conterá os documentos que provem a quitação dos Depósitos em conta corrente sem juros
432:3256300
InoosIos e taxas devidas pelo proponente aos poderes públicos fe- Depdsitos a prazo fixo .
1.054:5506700
•eral, estadual o ummicipal, e bem assim, a sua idoneidade técnica Depósitos em conta de cobrança, do exterior
20.511:8251800
n ! financeira.
Depósitos em conta de cobrança, do interior
718:2691800
O envelope B conterá o preço global e os demais exigidos nas Títulos em caução e em depósito .
868:5441000
.
42:2211031
normas de concorrência o prazo exigido para a realização das obras Caixa matriz .
o. a declaração de que concordam com qualquer alteração que arar- Agências e filiais no exterior
25.260:5676209
7.846.5006000
.-te aumento ou diminuição de despesas avaliadas na base dos Valores hipotecários . • .
preços unitários fornecidos, e finalmente, o compromisso de expressa Letras a pagar . . .10
8.091:8646085
integral submissão às condições gerais de concorrência.
Diversos contas • . m
5.331:4826758
Na sede desta Caixa poderão os concorrentes receber o memciTotal do •sive" .
71.518:0911283
•
• X • X". ••• -.•-• • • • •
rendara *Cima mencionado bem como qualquer esclarecimento que
v enha a milenar.
Aio de Janeiro, 14 de dezembro de 1988,
P. Mugi, gerente.
'Rio de ~iro, 18 de dezembro de 1938.
:/Ytecaor Pereiro,
Ort,Tvio Paeksee Coelho. guarda-livros.
;drcuidente.
8.4I .-e1-2$8
125000
vezealm_
P-01-40.01 1321M ., •
•••.•• •

,
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MD-14(10 17

t §k JUNCARIA RIBEIRO JUNQUEIRA, num VI:30T111~19
!ionizava°.
pi
1038
lorracteera premio° mo 30 DE
Ativo
_
1,1t.etreS dedoisotades .. ......... 0.102:9722006
, Em

prástbnoa em coias correntes L.,
, altutos e valores de nossa conta

. ..... .....

.........

Cobranea no interior ..

295 :36611200

206 :0508300
632 :C00$000i
.......
8.059:778120(1
97:245140(1
... .....
2 ... 1.164 :7391400.
1.635:8411900

DAL&EN

loa 30

DE NOVEMBRO na

1938

Mis°

Titülde dedemitados r••
Efeitos a receber

32.3 :34643C0
84:3241700
602:2451000
93:8751300

• ut

.

Diversas contas . .
Caixa Em moeda Corrente .

worw.

Yr

Vaiores caucionados . . a.
- ffaIores depositados . .! _
154.- Ç veie et utensílios .. .
Conta predial . . I. .
; Diversas contas .. . .
Caixa :
Em dinheiro .
Em depósito' • . .

783:4211400
f.&71:328$800

..•,

,Efeitos a receber • . '
i Efeitos em caução . a:

6.425:03.1600

; I ;
•
ala BANCARIA ABELARDO DE LAMAIti,
•

.
..

CIE

. ,..

1.386:3891600
285:6121100 1.672:0016700
... 28.720:6731000

Total do ativo •
Passivo
Capital
Fundo para aumento de capital
.
Pildo de reserva
Lucros suspensos . .
Contas correntes de movimento
Contas correntes sena • juros.. • .
Contas correntes de aviso
Contas correntes limitadas
Contas a prazo fixo . .
Letras a prêmio . . .
Contas de cobrança .
Colo atiça caucionada . . .
Dor ositantes de títulos e valores
Di versas contas . .

500 :00.01000
500:000$000
400:0001000
90 :7521000
4.076:6861500
714 :8394700
759:7721100
1.313:2781000
5.41)0:4061300
208:8921600
1.774:3111100
356:0691400
8.741:8321200
3.889:7731500

à
4.

Total do passivo .

28.726:6731900

nio de Janeiro, 30 de novembro de 1938. — Ribeiro Junqueira,
Irmão & Botelho — Rio. — R. Monteiro Junqueira, gerente. —
A/íons° Ary Soares, contador.
(C 8.24.6 — 16-12-938 — 914800).

lic,pesas gerais . . .
•
Sèlos e estampilhas . . .
Banco Comercio Indústria g ão '2aulo-São Paulo ...
ixa Económica .
.
Titulos- a receber .
Coutas correntes . .
Banco Comércio' Indústria São Paulo-Rio
Impostos
.7..
Empréstimos com garantia
Ap elices em custódia . .
Adólices em stock . . .
Apólices de n/ propriedade .
Amâncio Rodrigues dos Santos, c/ lucros
Brlico Boavista . . .
Banco Comércio Indústria Minas Gerais
Banco do Brasil .
I- i »tamistas .de apólices
Banco H. A. Minas Gerais .

50:0001000
49:0358006
383:9221800
29:8531300
75:928$400
84:3241700
258:0031900
252: 1.24/300

Capital .
Fundo de reserva .
Contas correntes prazo fixo -.Contas correntes limitadas .
Contas correntes movimento .
Títulos em cobrança . .
Títulos em caução e em depósito
Diversas contas

1.163:7911300
Abelardo de Lomare.

CASA

Graiolino Soares, contador.
(C 8;19i — 16-12-938 — 4519901

BANCARIA MENDEL BERMAN

BALANCETE EM 30 DE NOVEMBRO DE 1938

Ativo
Caixa :
Em moeda corrente .
Em depósito nos bancos .
Títulos descontados . • ...
Bancos c/ cobrança . .
Diversas contas . . . 4

2:8831100
3 :3851000
3934000
3:4521500
1001000
109:9791100
18 :4294460
3:5301400
1:9001800
8:6911700
68:4321000
119:0001600
150:4831000
7:6691700
3101300
1 :6084600
5 :0001000
27:8511700
401~0
-

100:0001000

6511900
2161100
1084000
23:9221000
277:5671000
102:0391360
28:9971300
533:5011660

Gerente, p. p. de Amâncio Rodrigues dos Santos, Artur Rodri•uss doa Santos. — José Novaes Varzea, guarda-livros.
(C 8.192 — 16-12-938 — 82000)
-

.
.

16:350450(
4:2141000
215:6111900
66 :948150‘
16 :865$90`
319:991180f

Total . . Passivo

. Total .

50: 000 sou

.

Contas correntes prazo fixo .
Títulos descontados à cobrança . .
Contas correntes s/ juros •
Mondei Berman, c/ lucros .
D1versas contas - . .

533:5014650
Passivo
Capital . . . .
Juros e descontos -.Sa:cto de prestações de apólices
Caixa de Pensões .
Obrigações a pagar .
.....
Apólices iotegralizadas .
Arnânecio Rodrigues dos Santos & Comp., e/ sup.
Amâncio Rodrigues dos Santos, e/ part.

Passivo

Capital . .

CASA BANCARIA "AO MUNDO LOTÉRICO
Amâncio Rodrigues dos Santos
Rua do Ouvidor n. 139
'rIALANCETE DE NOVEMBRO DE 1938
Ativo

1.163:7911300

...

140:000100;
66 :946450:
42 :98.011 frf
2 :1,12$90(
17 :924170P
319:994180'

Rio de Janeiro, 16 de dezembr) de 1938. — Atendei Berman. —
Jaime Novak, contador.
M-12-938 --. IMPO
LC 4.250
' COMPANHIA DAS AGUAS MINERAIS SALUTARIS, S. A.
ATA DA TERCEIRA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, DA COMPANHIA DAs
AGUAS MINERAIS SALUTARIS, S. A.

Aos vinte e sete dias do mós de outubro de mil novecentos 1.
trinta e oito. nesta cidade do Rio de Janeiro, na sede social da Com
panhia das Aguas Minerais Salutaris, S. A., à Praça Quinze de Novembro número vinte, sext:i andar, sala seiscentos e um, às quatorz.
horas, presentes os ac:onistas Fernando Leite, doutor Matou da
Cunha Melo, Milton Jaosen Ferreira, doutor Amando Sampaio Costa,
doutor Mário Neves, Eduardo Alberto Simões, doutor Emanuel Sampaio Costa, António Batista Coelho, Paulo Willensens e Reginaldo de
Carvalho Pais de Andrade, r?presentando cinco mil novecentas
vinte o cinco ações que foram previamente depositadas nos cofres
da Sociedade, ria conrormidade do disposto no artigo déimo sexto
dos nossos estatutos, o Presidente, senhor Fernando Leite declar:,
aberta a Seq 350, convidando-me a ID111, Reginaldo de Carvalho Pai
de Andrade, para secrecariá-la.
Constituida a mesa, o senhor Presidente comunica h Assembléi,
que, de acordo com a lei e comunicação feita pela imprensa, a presente Assembléia tem por fim 11 reforma dos estatutos e, por isso,
mandar Ièr uma proposta assianda pelo nosso Diretor-gerente, douto
Meton da Cunha Melo, datada de vinte e um do corrente mês e cujo
teor é o segui nte: Proposta: Proponho a modificKtic do Capitub
VI — Dos Lucros e Divid.*ndos — artigo visésimo quinto -dos estatutos da Companhia das Aguas Minerais Salutaris, S. A., o qual. passará a ter a seguinte redação: Artigo visésimo quinto — Da.
lucros líquidos apurados anualmente, deSuvr-se-á urna percentagem
ã eretério de Diretoria para a constituição do fundo de reserva e o
restante será distribuido entre os acionistas, na proporção de scat5
-

Detetribro
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HONCIOS

.niotas. A retirada da pm : centagen, para o fundo de ieserva só se
:fetuará quaadc ficar assegurado aos acioniZtai' o dividendo de oito
por canto, n. mínimo Rio de Janeiro, 21 de. outubro de 1.938. —
Matou da Cunha Mello
Submet;da l dis ...,u.ão e votação, foi a proposta unanimemente
Refinaria Magalhães
aproyada„ pelo que, fica alterado o estatutt- social no Capítulo VI.,
artigo visésimo quinto. o qual, à parti... deste •momento passará a
WEIGE.MBLÉTÁ GERAL EXTRAORDINÁRa
:er a seguin te redaçãe: Capitulo V/ — Dos Lucros e Dividendos
riigo visésimo quinto — Dos lucros líquidos apurados anualSão convidados Oa senhores acionistas para uma Laaembléla
ineote, deduzir-se-á uma percentagem a critério da Diretoria, para
extraordinária, a realizar-se no dia 22 do corrente, às 14 horas,
geral
do
fundo
de
reserva
e
o
restante
será
distribuido
a constituição
L8
sede
social, à rua de Santana as. 21 a 31, nesta cidade, para cosuas
quotas.
A
retirada
da
perentre os acionistas, na proporção de
nhecerem
e deliberarem Obre proposta de reforma de estatutos,
ascentagem para o fundo de reserva só se efetuará quando ficar
•eenrado aos acionistas o dividendo de oito por cento, no mínimo.
no que diz respeito adnaini.stração da sociedade e outras disposições
Nada mais havernio a :ratar . r senhor Presidente encerrou os estatutárias.
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1938. — Os diretores:
:rabalhos e ,iispendeu a sessão, afim de ser lavrada a presente ata,
de Magaeito o que e reaberta a sessão, foi a mesma, depois de lida e achada A(fonso Soliclade. •-- Dermeval Dias. — Nestor Pereira
,informe. unanimemente aprovada. Eu, Reginaldo de Carvalho Pais lhães.
,(C 8.175 — 14-12-1938 — 423800 — 3 vezes)
de Andrade, s:ecretáric desta Assembléia, lavrei a p-esente, que vai
-ssinada por mim, pelc. sehor Presidente e por todos os acionistas'
,.eesentes.
Rio de "Janeiro, 27 de outubro de 1938. — Reginaldo de CarvaCordão da Bola Preta
'lio Paes de Andrade. —Fernando Leite.—Meton da Cunha Mello.—
itilton Jansen Ferreira.— Antonio Baptista Coelho.—Mario Neves.—
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
' ,nato Willensers.—A-nando Sampaio Costa —Eduardo Alberto Siides. — Emmanuel Samptiio Costa.
De ordem do senhor presidente, solicito o comparecimento doa
MINIS1at10 DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COàIÉRG1O
senhores sócios efetivos, na sede social, à rua Treze de Maio n. 23,
sobrado, às 21 horas, da próxima terça-feira, 20 do corrente, afim de
pE p ARTAMENTj NACIONAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
se reunirem em assembléia geral extraordinária, para tratar da
seguinte -ordem do dia:
Primeira Secção
a) alteração do art. 3° dos estatutos aprovados em 29 de exibidertddão — Em cump....imento ao despacho exarado pelo senhor ',d.o de 1938;
geral no requerimente de -Companhia da Aguas Minerais
h) interesses sociais.
-Ilutaris, S. A.", em 2r. de novembro de 1938, certifico que f,d
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1938. — Horacio Dantas, se•,.ada nesti Repartição, sob . o n. 14.0G .Á . a ata da assonble,a geral
..iraordinária iealizact cm 27 de outubro de 1938, quL apto. uu al- cretário.
3 vezes).
15-12-1938 — 423800
(C 8.416
'1 . arão em sus estatutos. DeparLamento Nacional da Indústria e
n Inércio. Primeira Secção. Eu, Luiz Vatter Barbosa, escriturário
1. classe E, passei a presen.ts certidão. (Selado com 208200). — Rio

Janeiro, IÚ de dezemb:o de 193s. — Luiz "Walter Barbosa. esori...ário E. — Visto — Mario „soares Pinto, oficial adnaisiralivo
inape ..limt.alo do diretor da Serio. — Carimbo. Deparlarneino
ional da Indústria e Cornircio.
(C-) 196 — 16-12-933 — 943900).

BANCO SUL DO BRASIL
Rio de Janeiro
'uANCETE DAS uPrHA(ALS NA PRA
DO RIM DE J‘.NEIII0 E BLUMENA',
Em 30 DE NovI~RO DE 1938

A Redentora, S. A.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

os senhores acionistas a se reunirem, no dia 19,
Convidamos
Com
segunda-feira, às 14 horas, em nossa sede, rua Ramalho Ortigão
n. 0, 2° andar sala 4, para eleição de um diretor, cargo vago na
diretoria e assuntos de interêsse geral.
fio ile Janeiro. 14 de dezembro de 1938. — A diretoria.
(C 8.179 — 14-12-1938 — 33$700 — 3 vezes)

Alieu

..qaal

2.229:200$000
413:457$875
5.136:6403430

a realiZar

, tias descontadas
!o! . r(stimos em cantas correntes
• , , !ras a receber de cialliPia
cobrança
tenor)
ces caucionados
. '...res depositados
cias e filiais TIO ini erif:, n •
.espomie ntes do extrrior
'.-slioodPrites do interior
I dot; e propriedades do Ha na
. a, em moeda corrente
.. em depósito no 1an , 0 do Brasil .......
.,a, cru depósito em outros Bancos. ........

119 :3738300
1.855 :0743:.1.38
•.171 :801$0J0
138:0513898
267l00
430:833396
153 :6233210
117 :381R1n 20
27:2255000

•

2V:iEuA~
e&!A?S$A3

14;u003000.
1.000:0003000

em caução
.6,, :acias conta smito.

RUA SENADOR POMPEU N. 143 — RIO
Mini di,:cutirem e votarem a reforma . dos . estatutos so.dais,
('presentada bela diretoria, para atender à nova • orientação eco-

nômica e administrativa, em virtude dos decretos ns. 312 e 391,
•5-Oconvocados para a assembléia geral extraordinária, a realizar-se
a,.; sede soe ia um primeira convocação, às , 19 horas do dia 17 do
corrente me , . ficando desde já declarado que, em caso de não haver
ri,irnero legal, a. assembléia realizar-se-á no mesmo local e horas do
ma 23, , , rn -egtinda convocação, de conformidade com os dispositivos
art. 44). — Avelino Mendes Guimarães Filho, secretário
,e r a i t ri.
k-

t a tL

á

(C. 8.331 — 15-12-1938 — 322.R.600

2.vezei)

16.548:596$;20

Total .do ativo

Companhia de Anúncios Luminósos Lux S. A., .

Pa.c f.irp

í.000:0003000
165:1603684
726:4563330
187:4433390
208:1773170
149:3733300
.026:8751958
111:7811468
3.262:8933350
1.696:4343670
14:0001000

Oepósitos em c/c com juro;
Depósitos em cic 'popular
Depósitos com aviso prévio
Depósitos a prazo fixo
Depósitos em c/colirança no interior
rítulos em caução. o em depósitos

Correspondentes do interior
Lucros e perdas
Diversas contas
Daralsito da direi oria

Sotal ,do -passivo

União Pretrisora Ferroviária

•

• Castro, presids.ute. — GiLberto.
-- —

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Terceira convocação

Nao se tendo reunido na segunda convocação acionistas em.
número legal, de novo se. convocam os . senhores acionistas para a
assembléia geral extraardinária, que se vai reunir no dia 23 deste
mês, às 10 horas da manhã, na sede social, à rua Moncorvo Filho
n. 44, para deliberar sobre a alteraCão .dos estautos sociais, inclusivo sóbre a redução do . capital ao seu justo valor e subsequente
aumento, de- acõrdo com a proposta da diretoria, que será apresen•.
tada na dita assembléia.
Sendo esta a terceira convocação, de acórdo com a lei, assem..
15.518:msago
•
bidia deliberará com qualquer ~are. '• • '.
¡lio 'de Janefro,- 15 de dezerntiro:"dre , 1938. — A diretoria.
Werneck, pelo sou•

1.6.41.-28 — atesam.

8.4L1— 0-12-1.938 — ois2og JLemak4

INT Ti Tr 1

Sn nr+-,(:
Madeirense do Brasil S. A: -

nrTurvr,

•

(
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Sociedade Anônima . Belveder

.(INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS)
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

iJezPtribrn (I n nrds

Tr

ASSEMBaLA GERAL ORDINÁRIA

Os senhores acionistas são convidados a se reunirem em assem-

Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem no dia 20 bléia geral ordinária, às 14 horas do dia 5 de janeiro de 1938, na sede
do corrente, às 16 horas, na sede da sociedade, à rua do Posado desta sociedade, à rua Copacabana n. 1138, afim de conhecer do re-

n 113-A, 1° andar, sala 14, pesta Capital, de acôrdo com o § 2° do
art. ii, dos estatutos, afim de deliberarem sábre o aumento do
capital..
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1938. - A diretoria.
(C 8.183 - 14-12-1938 - 42$800 - 3 vezes)*

Sul América
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA
ASSEMBLÉIA - GERAL . EXTRAORDINÁRIA

latótio da diretoria e julgar as contas relativas ao ano de 1938, bem
como proceder à eleição da diretoria e do conselho fiscal com o.seus suplentes, de acórdo com o que regem os estatutos da sociedade.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1938. - A diretoria.
(C 8.245 - 16-12-1938 - 114300)

Banco Mercantil do Rio de Janeiro
Ficam suspensas as transferências de ações dèste Banco, de 26 do
corrente, até o dia em que fôr pago o 57° dividendo.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1938. - Agenor Barbosa, presidente.
(C 8.251 -- 10-12-1938 -- 7$100)

São convidados os senhores acionistas para se reunirem em assembléia geral extraordinária, no dia 19 do corrente, às 15 horas, na
sede da companhia, à rua da Quitanda n. 86, nesta Capitai, afim de
deliberarem sôbre uma proposta da diretoria, relativa ao aumento
da quantia segurada, proporcional aos ordenados dos funcionários
da companhia, na apólice de seguro coletivo, e bem assim sôbre
a proposta de acionistas para atribuição aos administradofes dP uma
Companhia Usinas Nacionais
percentagem sôbre lucros líquidos anuais, nos termos do • art. 98
do decreto n. 434, de 4 de julho de 1891. Ficam suspensas as transRESGATE DE "DEBENTWIES"
ferências de ações até a realização da assembléia.
A Companhia Usinas Nacionais, sociedade anônima, com sede
Rio de Janeiro, 2 de dezembro do 1938. - A diretoria
nesta Capital, à rua Pedro Alves. ri. 319. torna público, para os de(C 8.328 - 15-12-1938 - 61$200- 3 vezes) vidos fins, que resgatou mais 107 debentures, de números 240 a 250.
2.601 a 2.biO, 2.731 a 2.735, 2.911 a 2.0t5 0.394 a 6.403, 7.019
e 7.020, de seu empréstimo pie- 1.500:0008000, ficando êste, com o
resgato
supra citado reduzido a 096:800000, ou sejam 4.984 da-.
União Comercial dos 'aregistas
bentures de 200$000 cada uma.
Com o resgate agora efetuado, o total resgatado se eleva a reis
COMPANHIA DE SEGUROS TERRESTRES, MARÍTIMOS
E03:200$000, equivalente a 2.516 debentures, com a seguinte numeE DE ACIDENTES PESSOAIS
ração:
RUA PRIMEIRO DE mAnço N. 39
1 a 200
200 debentures números
246 " 350
105
(Edifício próprio)
246"
250
105
1.351 " 1.360
10
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1.521 " 1.545
• 25
1.611 " 1.640
30
Primeira convdcação
1.692 " 1.750
1.792
" 1.804
13
São convidados os senhores acionistas a reunirem-se em assemO
1.310 " 1.903
85
bléia geral extraordinária, na sede da companhia, no dia 20 do cor..
1.979 " 1.989
11
tente, às 15 horas, para autorizarem a dirctoria a alienar o terrena
2.201 " 2.450
950
da Esplanada do Castelo.
2.601 " 2.640
40
Ficam suspensas as transferências de ações. até a realização da
2.661 " 2.667
7
referida assembléia.
2.671
" 2.680
10
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1938; - Octavio Ferreira
2.731 " 2.735
5
'Votai, presidente.
2.911 " 2.955
- 45
(C 2.224 - 12-12-1938 - 122$400 - 5 vezes)
.
3.206 " 3.220
15
3.422 " 3.426
5
3.557 " 3.581
.a
Emprêsa de Construções Civis
*
•
3.586 " 3.325
40
3.039 " 3.760
122
(EM LIQUIDAÇÃO AMIGAVEL)
3.881 " 3:940
60
3.965 " 4.494
530
• São convidados os !senhores acionistas a se reunirem na sala
4.595 " 4.763
169
assemdo
Edifício
Odeon
(praca
Getúlio
Vargas
n.
2),
em
1.105, 11*
4.767 " 4.790
24
bléia geral extraordinária, no próximo dia 17 de dezembro de 1938.
5.041 " 5.050
10
para que preencham por meio de .,eleic'áo as vagas existentes no
5.396 " 5.465
70
'conselho fiscal em, exercício ao tempo em que foi dissolvida a
5.491 " 5.540
50
O
empresa, afim de ser dado cumprimento ao art. 164 e seu número 1,
5.621 " 5.670
50
julho-de
1891.
do decreto n. 431, de 4 de
5•713 " 5.760
48
5.839 " 5.848
10
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1938. - O liquidante, &ferino
O
5.854 " 5.860
7
de Faria.
O
0.025 " 6.283
259
• (C 8.147 - 9-12-1938 - 42$800 - 3 vezes)
O
6.394 " 6.403
10
6.444 " 6.473
30
6.755 " 6.769
15
6.935 " 6.979
45
Banco dos Funcionários Públicos
O
6.993
7.017
25
7.010 e
2
RUA DO CARMO NS. 57 E 59
92

II

II

91

II

ffl

II

A partir do dia 20 do corrente, ficarão suspensas as teansferencias
de ações Mate Banco, até se anunciar o pagamento do dividendo reÍerente ao 2° semestre do corrente ano.
Ri* do Janeiro, 16 de dezembro de 1938. -'A diretoria.
(C 8.189 - 16-12-1938 - 10200),

7.~

2.815
aio de Janeiro, 15 de dezembro de 1938. - A dirttOria.
(C 8.254 - 16-12-193$ - 1U,k70P-

7GR

Rí't1):

'Ulmo() ()Fletiu, 'Seção 1)
_

_
-*Jontpatibia

Hotéis Palace,

PAOKNIENTO DE JUROS DE "DEBENTURES"

aos dias 3, 4 e 5 do mês de janeiro próximo vindouà, pagar-

re.4„ na Tesouraria do Banco Português do, Brasil, de 10 às ti e de
1/2 às 14 1/2 horas, o cupão u. 33, a Nencer-se em ai do cor-

rente.
i Depois dos dias acima designados, estes pagamentos serão feitos
us . quintas-feiras.
A diretoria.
: Rio de Janeiro, 16 de dezembro .de ,1,1138,
(C 8.249 — 16-1241938 — 393801) — 3 vezes)

Declaração
ç'ne
consta
na carteira • de-identidade de n:- 100.091,
Declai'ci»-.
i'nome de Manuel Lopes, que passa a chamar-se Manuel Vicente
.nClOes, como prova enri• todos 08 -seu `s documentos.
Manu e l Vicente
Rio de Janeiro, •1e) 'de dezembro . do: 1938.
topes.

Dezeml-q-i n1""q

.

•

Ctomapwaia de Mineração em Mato Grosso
O
SOCIEDADE ANÔNIMA
São convidados os senhores acionistas a se reunirem em moem-,
bléia geral extraordinária, na sede da companhia, à rua Gonco.H.
ves Dias n. ao, 39 andar, salas 34-35, às quatorze horas do dia 22b
de dezembro corrente para tratar dos seguintes• assuntos:
a) ratificado dos atos praticados nas assembléias anteriores;
b) confirmar a diretoria os poderes para levantar um emprés-:.
timo, no pais ou no estrangeiro, para prosseguimento da exploração
das minas, dando em garantia hipotecária e pignoraticia os bens e direitos da sociedade.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1928. tompánhia de Mi;
reração em Mato Grosso S. A., João Chrysostonto de Oliveira, dire-'
ter-presidente.
11 8.247 -- 16-12-1938 -- 18$400)

.,•

Reconheço a firma Manuel Vicente Lopes.
.-, Rh-4 de Janeiro, 16 de dezenibro_de 1938_ Em testemunho (estava
) pinai público) da verdade. — Jos4j Carlos ae Montreuit,. tabelião su!csor •
16-12-1938 -- 128200),
(C 8.248

Instituto Crissiuma Filho

Os membro efetivos do conselho fiscal do Instituto Crissiuma
Filho, sociedade em comandita por ações, sob a firma •Crissiuma
Filho & Comp., reunidos na sede social; à rua Santa Alexandrina,
a. 254, às quatorze horas do dia primeiro de dezembro do, ano de
mil novecentos o trinta e oito, tornando conhecimento do pr e maturo falecimento do digno sócio gerente •Si'.
Dr. Ernesto-Crissiunia
Lojas Amerie.-mas S. • A
Filho, ocorrido em 30 de novembro do corrente ano, resolveram, de
conformidade com o que preceitaa O artigo número doze dos esta3'V1),N0o
ni s TarauiçXo 00 DÉL r \l . )
tutos sociais, nomear o acionista, Sr. Dr. Djalma Crissiurná, para,
o' 17° dividendo de 2 9, na qualidade de gerente interino, dirig..r os negócios da sociedade,
• • Ravendo sido_ delilyerado a
dois por r,-dot, por ação, fienro, p_nr esta forma. Os cenhoreg
com as atribuições constantes dos referidos estatutos, e, -para constar.
.r!t rn da 1.4as Americanas S. A. ivisados de que o respectivo pa- mandaram dactilografar a presente ata, em quatro vias que assi);amento será, efetuado de 31 de dezembro de 1038 a 11 de janeiro
nam depois de lida e achada certa, sendo unia das vias destinada
de 1939, nos dias úteis, iltÁS O i 12 horas, na sede social, no Dis- ao arquivamento no Departamento Nacional da Indústria e Coidlo Federal, a praça Midiá n. 7, 15° andar (Edifico da A Noite), rnt.Srcio.
dvvevão
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1938. — Rodolpho Voccant.
lrgitimada n-propriedade
eXiiii(018 1C)
--•Mcino Ferreira da Rocha. — Oscar Fernandes Meia.
do. pagamento.
Rio de Janeiro, 15 de dezemoro de 1938. .— A diretoria.
Reconheço a firma Rodolfo Vaccani,
nme nn - 2 ve-if
2."
1?-l2-1!M
Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 1938. Em testemunho (estava
o sinal público) da verdade. — Eduardo Carneiro de Mendonça, ta -.
te lião.
Chibo iliN Democráticos
CONSELIItJ 1)1,1,11:11JIAT1V0
Reconheço as firmas Alcino Ferreira da Rocha e Oscar Fermroiss'
De ordem do senhor pre-id-ri f e seio convidados todç. c. os s-nhores Mala.
;,-ortindos, cOM direito a vete; a se reunirem . em primet,e1 CxJ11\ °cação,
Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 1938. Em testemunho (estavi.,
próximo dia 20, às 22 horas, na sede social, afim de resolverem o sinal público) . da verdade. — Alvaro Borgerth Teixeira, tabelião,
dilire a seg-ninte, ordem do dia:
(O 8.243 — 16-12-1938 — 35$790.)
al posse dos 15 membros eleitos pela assembléia geral;
; 55 eleição da nova diretoria;
c) posse da nova diretoria;
interèsses sociais.
Clube dos Democr. ! iCOS
eecreCastelo. 10 de dezembro de 1938. — Antonio Aiturrez,
ASSEMBLEIA
GERAI, ORDINÁRTÀ
LM° .
(C 8.241-- 16-12-1938 7-- 453900 -- 3 vezes).
Do ordem do senhor presidente, são convidados todas Cs senhored.
associados, com direito a voto, a se reunirem em assembléia geral or.4
(finaria, no próximo dia 20, às 21 horas, na sede social, afim de resolii.
Companhia Indústria e Viação de Pirapérr,
verem Obre a seguinte ordem do dia:
A S `3E MBI.ÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
a) tomar conhecimento os atos Votados pelo conselho;
b) eleição de 15 novos membros para o conselho deliberativo;
Terceira convocado'
e) Carnaval Externo;
Não tendo havido quorum para a reunião convocado para o dia
interèsses sociais.
a4 de dezembro corrente para o conhecimento e aprovação do proTratando-se
de segunda Convocação, a assembléia 'Será iieallza4
'
jeto de reforma dos estatutos,
fica convocado outra assembléia geral
exIraordinária, para os mesmos fins, no dia 20 dAate mês, às 16 horas, tom qualquer número.
Castelo, # go dezembro de 1938. — Antonio Alvar", iâr secre.•
na sede social.
t ;Iria
I Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1938. — A diretoria.
j(C g.240
(G 0.188
W42-19382, 451900
J.642-1936
ft411300Y
yftges)

,
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IMPRENSA NACIONA Là
OBRAS QUE -SE ~AM A' VENDA
• 1...
L*.W

'At incolfietto da obra* go' não ferina
Imompanhadas de importando" destinada
Ce despesas de porte e registo do Correio
itão serão atendidas, não se podendo
!amoitar em pagamento de obras ou de
eneinplares do *Diário Oficial s8los do
Correio, estampilhas do selo adesivo, chegue ou ordem de pagamento. Deverão ser
remetidas as importancias em vales postais.
Ag "Leis nanais da República", pelo
Dr. Tarquinio de Souza, Vim o abatimento
de 30 quando a aquisição fôr de trás
ou mais exemplares, em virtude do oficio
do Ministério da Justiça n. 1.264, de 8 de
agosto de 1904.

A.
Atos da Junta Governativa e CIO
Govêrno Provisório (Indice),

1930

•

104000

Atos do Governo Provisório, or-

ganizados por A. D. Ribeiro,
1932 . .
104000

Ação Penal (lei n. 628, de 28 de

outubro de 1899, que amplia
a ação penal por denúncia, e
decreto n. 3375, de 4 de novembro de 1899, que regulamenta o art. 5' da lei n. 628,
de 28 de outubro de (913).

4.gricultura (Cria o Ministério.
da)
Decreto n. 1.606. de 20

de dezembro de 1906

Agua (decreto n. 3.656. de 24 dó
outubro de 1898) — Regulamento para a concessão dágua
dos encanamentos públicos.

14000
18000

14000

de 1933

14500

Volume I
Volume III .
Ano
Volume IVde
Volume V .

78000

68000

68000
38000
38000
88000
38000
64000
34000
48000
68000
84000
64000
74000
74000
64000

Volume XVII
Volume XXIII
Volume XXV

204000
204000
204000
14000

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

14300n

Djalma Guimarães

valho (Gerais), 1923

Idem, Idem (Anuais)

' 34500
34500

Autonióveis (itegti(amento da

Circulação internai:uniu -de)

28000

Administração e Contabilidade,

por Alfredo Correia

158000

1

Anais do Congresso Constituinte
da República — 2' edição, re-

vista — 1* volume (1891) .,• 208000

Anais da Assentbleta Constituinte (1934), 1° volume
154000

Idem, 2° volume

154000

Acidente no Trabalho (decretos

na. 3.721, de janeiro de 1919;
13.493. de 5 de mico de 1919
e 13.498. de 12 de março de
1919;

14500

Acidentes no 7rabatlto (decretos

na. 21 637, de 10 de julho dê
1931)

24000

'Acumulações remuneradas —

Decreto ri. 19.576, de 8 de janeiro de 193 0

Alistamento Eleitoral — Lei nú-

mero 3.139, de 1916

Aeronatittcas Civis

14000
14000 .
14000

(SerVIÇO'zá

Decreto n. 20.914, d e 6 de
janeiro (16, 1932
—

1936

68000
108000
88000
80000
88000
108000

28000

Atlas pluviométrico do Nordeste
. cyto Brasil, por Delgado de Car-

ahôno Provisório — Decreto
n. 183. de 13 de janeiro de

beiro:

18000

Arrojadita (Novo mineral). por

n. 21.129, de 1934

Anuamo de Legislações de Fazenda, por Afonso Duarte Ri-

108000
Ano de 1919
54000
1920
*-54000,
Ano de 1921
54000

•

Alistamento e organização dos
arquivos eleitorais — Decreto

Armazéns Gerais (Regulamento

Ano de 1916
Ano de 1917
Ano de 1918

.12,4$21

188009

Autora4 (Leis de diroitoa)
Leis na. 496, de 1 de agosto
da 1898, • 2.577, da 17 de
janeiro de 1912
18000

50000
68000

Arquivos do Museu Nacional:

para o estabelecimento de) —
Decreto n. 1.102, de 21 de novembro de 1903

Ano de 1922
Ano de 1928

_

.:7411000

yo/ume XXVIII . (Ilha da
Trindade)
104000
Volume XXIX .
... • • • 108000
Volume XXX „
84000
--Volume. XXXI .
104000
Tiranias que os holandeses .
usaram com os moradores
do Rio Grande — Lope
Garro.
24000
Cartas dôiii e a prosopopéia
— Bento '1'. Pinto, e Peregrina da América e
Nuno Pinheiro
24000
Alucino Dias — Biografia
24000

to e organização dos)

Arquivos do Jardim Botanico
do Rio de Janeiro:
Volume III
154000
Volume IV
154000
Volume V
154000
Volume VI
104000
Arquivo Nacional (Publica8 e s) :

aeooe

.

Arquivos Eleitorais (Alistamen-

Água (Concessão dágua no Dis-

trito Federal) — Decreto número 20.951, 'de 18 de janeiro

Volume
AIRIW
,: -1'
Wuráa
;ninai* VIII W/7,44*.
Volume IX
Volume X ••
Volume XI • .
Volume XII
;Volume XIII .
Volume XIV .
,Volume XV .
Volume XVI •
Volume XVII
Volume -XVIII
Volume XX .
Volume XXI .
Volume XXIII
:Volume XXIV .
Volume XXV
Volume XXvi
Volume XXVII .

18000
$100

Armas, álunições, Explosivos

(Fiscalieação) — Decreto
n. 1.246. de 11 de dezembro
de 1936
Acre (Organisação Administra(iva) — Lei n. 191, de 16 de
janeiro de 1936.

34000

s.

MAMO OFICIAL . (Seeçí1.0 Ty

Wrke MI1be4n

a
_

rf3

012:go d/ Contabitididle '(Praticado), por C. A. Farias ....

— Pensão dos) — Decreto o 54,
'de 1934

MOO

"Bancos e Casas Bancarias — Decreto n. 14.728, de 16 de março de 1931

Bancos e Casas Bancárias (Li- quidação extrajudicial)—Deereto n. 19.634, de 28 de janeiro de 1931
Oreaii em Haia (0), por W. T.
Stead e traduzido por Artur
.Bomilcar, e discursos de Rui
Barbosa

Corr P , ,Organização) —
Decreto n. 19.951, de 4 de
maio de 1931

Código Eleitoral — Decreto número 21.076, de 24 de fevereiro de 1928
Lei n. 48 de 4 de maio de
1935

Codigo de Processo Penal (In141000

Instant° dei., volume 1* .... 104000

dice do)

Coletorias Federais — Decreto
n. 24.502, de 1934

Congresso Brasileiro de Contabilidade (Re/atorio), 1° vome

c

14000

14000

22000
1W00
54000

Correios e Telégrafos (Cria o

Departamento) —Decreto nú-i
mero 20.859, de 1931

Cheques —

1912

44800

Decreto ri. 2.591, de

Conselhos Consultivos — Decreto n. 20 348
moo

Conselho de Contribuintes (Re-.

gimento Interno do) — Decreto n. 5.157, de 1927

t$400

Conselho dos Contribuintes —
Decreto n. 20.350

44000

t$000

Custas da Justiça Local — Decreto n. 24.153

201000 Custas na Justiça Local — Decreto a. 18.393, de 1928 ....

Moo
21000
24000

Contabilidade Pblica — Decre-

Caixa de 'Amortização —Decreto
n. 6.711

11000

Caixa de Amortização — Decreto
n. 17.770, de 23 do abril de
1927

14500

Carteira profissional — Decreto
n. 21.175, de 21 de março de
1932 ........

1$00P

Circulares do Ministério da Fazenda, por Afonso D. Ribeiro:
1* volume — lbsua Voou.
2° volume — 1901 a 1918.
3° volume — 1918 a 1931.
— volume — 1932 a 1933.

104000
12$000

104000

84000

'ci.:ligo Civil Brasiiero (Trana-

a

•

to n. 13.746, de 3 de setembro
de 1919 (dá instrução para o
serviço geral de contabilidade
pública, em face da lei número 2.083, de 30 de julho, e
decreto n. 7.751, de 23 de dezembro de 1909)

61000

Constituição da República (revista), 1926

21000

Const?tution of Brasil (edição
em inglês), 1891

,s'onstituitile Republicana ( A ) —
1891, 2 volumes, Menor de
fonte
Contadores e Guarda-livros (registo) — Decreto n. 21.033,
de 8 de fevereiro de 1932 ...
Contrabando e seu processo, por
Alfredo Pinto de Araujo Correia

lhos relativos á sua elaboração)
2* volume
3 volume

14500

Codigo do Agente b`iseei.

Biologia Vegetal (Arquivo do

1° volume . • • 1A~ • .

, Código de Menores — Decreto
n. 17.943 A, de 1927

Código Eleitoral (Modifica o) —
124000

Decretss

Capitanias dos Portos —Decreto
e. 24.288, de 1934

n. 5.083, de 1 de dezembro
de 1928 (institue o)

1,4000

18.197, de 1923

154000

Vódigo de Menores .-- Decreto

Banha de porca e vinho (estabelece penalidades para as
fraudes da) — Decreto nu' mero 4.631, de 4 de janeiro
de 1923

Capatasias de Portos «—

30400Q

decretos posteriores, até 1933)

Código de Contabilidade (com os

drítio re )1 "(Apbsentador( t

Dezembro de 1938

104000

102000
104000

Projeto (Trabalho da Comissão da Camara doe
Deputados), 8 volumes ... 20$000
.— Projeto (Comissão F..peoial do Senado), 1 volume
— Parecer do Senador Rui
104000
Barbosa
Pareceres, etibre o projeto
apresentado ao Senado, de
profissionais e interessados 24000
Projeto do Dr. AntOnio
Coelho Rodrigues
52000

Código Civil e Rui Barbosa (0)
por Fernando Nery
MOO
Põdigo de Contabilidade (alteraAbo e reforma do recolhimen'to da receita e pagamento dei
4despesa)
Decreto u. 20.393.
.1e /O de setembro de t934. 14000

Custas na Justiça Federal (Re-

gulamento) —Decreto número 3.422, de 30 de setembro
de 1899
11000

21000

302000

12009

'$000

Comerciários (Instituto dos)

Decretos es.. 183, de 1934, e
22 de maio de 1935

Consignações em folha — Deeretos na. 22.296, de 1933, e
21.576

Caixas de Anosentadortas e Pensões (Legislação) — Decretos
ris. 19.770. 20.465 e 21.081.

2000
,

Caixa de Est. ',filiação —Decreto n. 5.108, de 1926

14000

Casamento Religioso — Lei número 379, de 1937

11000

Constituição (1934 — Lei n. 38
— Segurança Nacional)

"(Repressão do) —
Decreto n. 10.037, de 6 de fevereiro do 1913

14000

Cens:oito (Imposto de) — Decreto n. 22.051, de 1932 ....

11000

Conselho Nacional do Trabalho
— Decreto n. 13.074, de 1928.

14000

Contrabando

22000

Consumo (Tarifa do Imposto);
por L. Camara

Conleatado (Tabela)
Capitanias de Portos — Derreto
n. 220 A lle 1036

84000
MOCO

64000
54000

Caixa A. . P. e Institutos —

enraias Assinadas (Comentário
ao decreto n. 16.041, de 1923,
por Lindolfn remara)

61000

Contrabando (A Itepre,são do),
por ,7. Rezende Silva

61000

de cesta Pdro funcion4rio.4 e operdrios da Unido
. — Decretos as. 4.061, de 21
444 agbeto de 1922, e n. 15.846,
de 14 de novembPo de 1922.

11,0 00

Popitanias dos Porto/ — Deerete 17.096, de 28 de outu'bre de 4922 ,„.• • 'fr*tml,zza. • • •

”000

Opt1912. 4013

Form •— Lei
n. 159, de 1937

Decretos do Govérno Provisdrie?
De marco de 1890
De maio de 1890

De junho de 1890
De outubro de 1890
De janeiro de 1891

44000
$4000
51000
- 050000
%no. o
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MINISTÉRIO DO TRABALHO. INDUSTRIA E COMÉRCIO

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RE9151 A DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
-

Dezembro, 1938

e===

PRIVILEOIOS DE INVENÇÃO B MARCAS DE INDUSTRIA E DE COMÉRCIO

• DEPARTAMENTO NACIONAL DA PROPRIEDADY
. INDUSTRIAL
Expediente

IBoletim n. 285

Carlos Kuenerz & Comp. Ltda. - AÇOTEX - classe 1 (termo
ri. 58.605). - Registre-se.
Carlos Kuenerz & Comp. Ltda. -- CIMENTINA - classe 1
mo n. 58.610). - Registre-se.
Carlos Kuenerz & Comp. Ltda. - SPARTEX - classe 1 (termo
Ia. 58.615). -Registre-se.
Carlos Kuenerz & Comp. Ltda. - NAVYTEX - classe 1 (termo
n. 58.616). - Registre-se.
Carlos Kuenerz & Comp. Ltda. - SOLVEG - classe 1 (tente,
n. 58.617). - Registre-se.
Artur de Jesús Pereira - SÃO JORGE - classe 35 (1. 58.896).
-• Indeferido por colidir com a marca n. 38.909.

expediente do Sr. diretor geral
Dia 15 de dezembro de 1938
Privilégios de invenção
Francisco Cândido de Almeida - Secãdor de grãos, principal5nente do café, denominado Secador Nacional Quito (têrmo n. 12.429).
Deferido de acórdo com os láudos técnicos.
Ntcolino Guimarces Moreira - Secador para sangue e outros
Títulos de estabelecimentos
materiais (têrmo n. 18.113). - Rejeito o pedido nos termos do
art. -13 do decret6 n. 16.264, de 1923, tendo em vista a resolução
Cândido David Rodrigues da Cruz - CAPRICHOSA - classes 41.
do Conselho de Recursos.
42 e 43 (termo n. 49.156). - Registre-se de acordo com o artigo 32
Sehering Kahlbaum 'Aktiengesellschaft - Processo de prepa- do
decreto n. 24.507, de 1934, menos para o gênero de ihdústrin
zaçfi de alcooes polivalentes , da série ciclopentanopollidrofenantró- ou comércio
relativo à classe 41.
n,ca (têm° n. 19.087). - Deferido de acórdo com o láudo
Cinta
Moderna
Ltda. - CINTA MODERNA - alasse 36 (terrn,)
técnico.
n.
49.519).
Registre-se
de acordo com o artigo 32 do decreto núEtienne Challet e Entreprises Electriques Fribourgeoises Aperfeiçoamento em placas aquecedoras elétricas e massicas (têrmo mero 24.507, de 1934.
Companhia Antártica Paulista - BAR E RESTAURANTE BAn. 20.549). - Deferido de acôrdo com os láudos técnicos.
Knorr Bremse Aktiengesellschaft - Freio de ar comprimido VIERA - clases 41, 42 e 43 (termo n. 51.735). - Registre-se de
acordo com o artigo 32 do decreto n. 24.507, de 1934.
para locomotivas (têrmo n. 20.587). - Defçrido de acOrdo com
Roberto Elias 8G Comp. - CASA ACRAS - classes 24, 31, 36.
• láudo técnico.
Juan Vargas Mata e João Maximiliano Wolf Estabilizador 37,39,48,49,57 e 59 (termo 55.696). - Registre - se de acordo com
automático de voltagem (têrmo n. 20.849). - Deferido de achrdo artigo 32 do decreto n. 24.507, de 1934.
Companhia Química Ródia Brasileira S. A. - RHODIA - obus,
com o láudo tgcnico.
Alfredo Queiroz Oliveira - Novo modêlo de tela para fundição 60 (termo n. 55.725). - Registre-se de acordo com o artigo 32 dr
decreto n. 24.507, de 1934.
(térmo n. 20.897). - Deferido de acôrdo com o láudo técnico.
W. A. Raia - Aperfeiçoamentos em válvulas conjugadas
Albino Silvares - USINA LATICINIOS SANTA EMILIA olass,
(tétano n. 20.934). - Deferido de acôrdo com o láudo técnico.
41 (termo n. 58.475). - Registre-se de acordo com o artigo 32 dTexaco Development Corporation, Soc. An. - Aperfeiçoamento decreto n. 24.507, de 1934.
na alcoilação de hidrocarbonetos (térmo n. 20.952). - Deferido de
Augusto Fernandes & Irmão - SAPATARIA SÃO LUIZ - elass
artirdo com o láudo tecnico.
36 (termo n.58.244). - Registre-se de acordo com o artigo 32 d,Rafael Lombardi e Luiz Lombardi - Dispositivo mecânico au- decreto n. 24.507, de 1934.
tomático para caixas de descarga de agua em instalações sanitárias
J. F. Gabriel - A BRASILEIRA -- classes 41, 42 e 43 (term
'(têrmo n. 21.386). - Deferido de- acôrdo com o láudo técnico.
n. 58.484). - Indeferido de acordo com o artigo 33 n. 6 do de
Aage Cristiansen - ROSETA (tèrmo n. 21.405). - Deferido ereto n. 24.507, de 1931.
de acôrdo com o láudo técnico.
Panificação Pilar Limitada - PANIFICAÇÃO PILAR - olas:
Antônio Mieto - Novo seletor de café em cóco (tèrmo número
41 (termo n. 58.572). - Indeferido de acordo com G artigo 33 nú21.420) . - Defet ido de acôrdo com o láudo técnico.
mero 6 do decreto n. 24.507, de 1934.
•Modelos de utilidade
Viúva Adelino Rodrigues - LEITERIA GUARATINGUETA Sociedade Comercial Zaiton Ltda. - Suporte para recipientes calsse 41 (termo n. 58.619). - Registre-se de acordo com o atr`(têrmo n. 21.131). - Indeferido por falta do requisito essencial tigo n. 32 do decreto n. 24e507, de 1934.
Manuel Simões Costa - GRANDE TINTURARIA UBIRAJARA
da novidade.
Antônio dos Santos Couto Filho - Novo modêlo de postes com classes 1 e 36 (termo n. 58.649). - Registre-se de acordo com
propaganda (têrmo n. 21.382). - indeferido por falta do requisito artigo 32 do decreto n. 21.507, de 1934.
Lion & Comp. - CASA LION - classe 31 (termo n. 58.652). essencial da novidade.
Registre-se
de acordo com o artigo 32 do decreto n. 24.507. ri
Aristóteles Soares' Rocha - Coleira articulada para animais de
1934.
tração ,termo n. 21.409). -- Deferido de acordo com o laudo técFlaschner & Irmão - ÓPTICA AMÉRICA - classe 8 (termo nu
nico.
mero 58.,600). - Indeferido de acordo com o owncen P*4
Garanti', de prioridade
n. 24.507, de 1934.
Nomes comerciais
Jaeob Peter Dietrich - Novo processo para extração de hidros
carbonatos graxosos, cerosos e rezinosos vegeais (1 rmo n. 2.938).
- Deferido.
Indústrias Beijeflor S. A. - INDÚSTRIAS BEIJAFLOR S. A.
- (termo n. 56.558). - Registre-se de acordo com os artigos 2r
Melhoramentos
n. 2 e 28 do decreto n. 24.507, de 1934.
Companhia Prada S. A. - COMPANHIA PRADA S. A. - (terJoão Carlos Gonçalves e Dr. João Jorge Paulo Proença - Diapositivo aperfeiçoado de aparelho destinado a registrar unidades de mo n. 58.677). - Registre-se de acordo com os artigos as. 28 núvolume de qualquer liquido - que faz objeto da patente n. 23.525). mero 2 e 28 do decreto n. 34.507, de 1934.
Deferido de acordo com o laudo técnico.
Transteréneias de marcas
Registro de marcas

Perfumarias Phebo Ltda. (14.604-38 - transferência para
Carlos Kern & Comp. - PHARM classe 3 (termo a. 86.929).
- Indeferido de acordo com o artigo 80 n. 7 do decreto n. 16.264, o seu nome da marca "Sensação" (n. 31.465 de Selim Sales & Com
panhia), Hotel Europa Limitada (21.243 e 2.144-38 - transferênde 1923.
Snox Company - NIXODERM - classe 8 (termo n. 56.874). cia para o seu nome das marcam "Hotel Europa" (n. 56.960) e Café
- Indeferido de acordo com o artigo 80 n. 7 do decreto n. 16.204, Bar e Bilhares Zica" (n. 56.938), Carlos da Silva Araújo & Comp.
1(13.698-35 - transferência para o seu nome da marca "Gonolysina'
de 1923.
Armando Schepis - NANCY - classe 41 (termo n. 58.225). ...ne ;(n. 39.957), Nicolau Fernandes (24.692-38 - transferência para (
Indeferido de acordo com o disposto no artigo 00 n. 8, do deoretO , seu nome da marca "Restaurant Galo" (n. 20.881), Laboratórios
at. 16.264, de 1923 e tendo tambena em vista o artigo ko, letra e dg Verny S. A., (19.485-38 - transferência para o seu nome da mg,te4
"Eumanitor (o. 22.151). - Anotem-se as transferências.
decreto n. 24.507 de 11134.
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Alteração de nome
The Devilbiss 427.780-38. — pede para ser anotada nas marcas
De Vilbiss" (na. 9.510, 9.511 e 9.5(2) a alteração do nome da titular). — Anote-se a modificação do nome da titular da marca.
Desistências de marcas
Manuel Alves Correia (26.624-38 — declara a desistência da
:iarca "Hidro Cera Real" (térmo 57.895), e General Electric S. A.,
26.731-38 — declara a desistência da marca "Phoebus-n (tênue
;1.968). — Anotem-se as desistências e arquivem-se os processos.
Exigências

Dezembro de 1928' .
•

"Cxpediente Co diretor da Secção de Marcas
Dia 15 de dezembro Ce 1933
7?a•igênciete
L. Picollo & Comp. (26.719-38 junto marca 30.622). — uomplete o selo de juntada dos documentos de fls. 13, 14, 15 e 16.
Laboratório Farmacêutico Industrial Camargo Mendes S. A.
(29.337-38 junto ao termo 48.165), Nestlé and Anglo-Swiss Condended Milk Co. Ltd. (29.418-38 junto à marca 9.174), Laboratórios
Silva Araújo Russel S. A., (29.177-38 junto ao termo 46.288). -Satisfaçam a exigência constante da informação.

NOTICIÁRIO

Laboratório Martins Limitada (térmo 57.762). — . Preste a
NOTIFICAÇÃO
eposiloante esclarecimentos sôbre a modalidade de rvistro impeeado, tendo em vista o que requereu á fls. 7.
É convidada a Farmaco Limitada a comparecer a este DepartaFrancisco Baldino (termo 58.274)-. — Preste esclarecimentos e mento, afim de efetuar o pagamento da taxa de transferência da
.presente novas vias descritivas solicitando registro para a sede do marca "Aliviei", termo 5É.963.
4labelecimento e filiais, de acôrdo com o art. 28 § único do de(*) oposic5Es
reto n. 21.507, de 1934.
Milton Garcia & Comp., Ltda., (térmo 55.480). — Satisfaçam a
Romeu Rodrigues (29.996, de 12 de dezembro de 1938), hpresen..igência do art. 29, do decreto n. 24.507, de 1934.
tou réplica à oposição oferecida ao privilégio depositado sob o núFrancisco Baldino (tèrmo 58.095). — Preste esclarecimentos e
21.463.
„ftesente novas vias , descritivas solicitando registro para a sede do meroIsmael
Guarischi Filho (30.036, de 12 de dezembro de 1938),
.;tebelecimentd, sucursais e filiais, de acôrdo com o art. 28 § único, apresentou réplica à oposição oferecida ao privilégio depositado sob
o decreto n. 21.507, de 1934.
o número 21.599.
Antônio de Santana (têrmo 62.101). — Apresente novos exemRomeu Rodrigues (29.974, de 10 de dezembro de 1938), apreir..res e cliché substituindo, neste último, o nome do fabricante do sentou réplica à oposição oferecida à marca "Pinga Jota", termo núroduto.
63.132.
Ilommer Spring Hinge Compank (térino 49.973). — Prossi- meroLowenstein,
Hartamann & Comp., (29.679, de 7 de dezembro-de
a-e como registro novo, devendo a requerente apresentar noves 1938), apresentou réplica à oposição oferecida à marca "Açonic",
xeniplares sem referência á renovação.
termo n. 62.041.
Indústrias Reunidas Fagundes Neto S. A., (12.719-36 — junto
Romeu Rodrigues (29.617, de 7 de dezembro de 1938), apresentou
marca 28.175). — Preste esclarecimentos.
réplica à oposição oferecida à marca "Malarinina", termo n. 62.884.
Eastman Kodak Company (7.576-38 — junto ao têrmo 32.712;
Onofre Ponta (29.656, de 7 de dezembro de 1938), apresentor
.574-38 — junto ao tèrmo 36.271; 7.575-38 — junto ao têrmo réplica à oposição oferecida à marra "Cardioflorme r , termo nú6.272 e 7.571 — junto ao têrmo ,32.743). — Compareça á Secção mero 59.311.
sara esclarecimentos.
Onofre Purita (29.655, de 7 de dezembro de 1938), apresentor
Romeu Rodrigues (28.474-38). — Preste esclarecimentos ~tolo réplica à oposição oferecida à marca "Passicardil", termo n. t9.310.
• denominação e o número da marca.
Onofre Purita (29.657, de 7 de dezembro de 1938), apresentou
réplica à oposição oferecida à marca "Grosil", termo 59.339.
Diversos
Onofre Purita (29.658, de 7 de dezembro de 1938), apresentou
réplica à oposição oferecida à marca "Alcachobil", termo 59.336.
Helmut Haucke (têrmo 52.641), BráSil de Matos & Companhia,
Produtos Dumari Ltda. (29.421. de 5 de dezembro cl& 1938),
tino 53.190). — Concedo a restauração dos processos, nos temios apresentou réplica à oposição oferecida à marca "Sansex", termo núo decrei,p-lei n. 614, de 1938.
n.ero 62.714 .
Armênia de Campos Cabral (29.654-38). — Deferido.
Santana. Sousa & Comp. (29.678. de 7 de dezembro de 1938).
Helena de Barros Brandão (29.961-38). — Indefiro o pedido apresentaram réplica à oposição oferecida à marca "Azul Rei", teimo
ie trias relativas ao corrente ano, tendo em vista_a necessidade do número 61.192.
et-, iço não permitir o afastamento da requerente.
Celestino Ogando (térmo 58.837). — Aguarde-se solução do
n. 46.155.
rio
CERTIFICADOS EXPEDIDOS
Fernando Melo (2.072-38). — Aguarde-Se solução do tèrmo náconvidados
a comparecer à Secção de Marcas ,afim de rece- •
si-zo
'ne•n 56.832.
.1-.)r. Giovanni Infante (termo 57.401). — Aguarde-se solução bereni os seus certificados de registros, de marcas, de títulos de estabelecimento e de nomes comerciais, os titulares abaixo mencio48.000.
t éem o
„t orne' S. A. (têrmo 58.890). — Aguarde-se solução do tèrmo nados:
N. 58.149 — Laboratrio de Biologia Clínica Ltda., marca LAJunte-se. ao processo e
Tnellaro (346-38 C. Recursos)
XOPOSAN, (t. 37.227).
documento, mediante recibo. N. 58.150 — Preguei' Pedrosa, marca PROD. PHARM.KRINOS,
Cemcanhia itaquarê S. A. (25.990-58 junto ao termo 56.939).
— Nada há mie deferir, uma vez que a marca já foi mandada re- (t. 47.305).
N. 58.151 — Richard Abr. Herdar, marca AZ DE OURO, (t. nú;i:,, n rar.
mero
46.685).
da
Silva
Araújo
S.
A.
(termo
62.879).
—
Aguarde-se
soCaro .
N. 58.152 — F. Assunção & Comp. Ltda., marca UNIVERSAL,
'neão da transferência da marca n. 19.860.
Braga & Wooltnan Ltda. (termo 57.871). — Aguarde-se solução (t. 48.099).
N. 53.153 — Barros, Hollnagel & Comp., marca ACIMANDELO,
,i0 termo n. 58.507.
(t. 51.577),
N. 58.154 — 'lhe Columbus Dental Manufacturing Company,
Expediente do Diretor da Secção de Privilégios de Invenção
marca T V, (t. 53.526).
N. 58.155 — Laboratórios Lutécia Ltda., marca CHOLOPEPDia 15 de dezembro de 1938
TONA, (t. 53,873).
N. 58.156 — Ancona Lopez & Comp., marca PYELIMANDEL,
Exigências
(t. _54.704).
N. 58.157 — Companhia Melhoramentos de São Paulo, marca
A. Scavonne & Filhos (termo 22.070). — Apresentem cliché.
Dr. Ulrich Finsterwalder (t ermo 22.089). — Apresente CARAVELA, (t. 54.830).
N. 58.158 — J. Teixeira & Machado, marca MALTA, (t. 55.1.64).
?eocuração.
N. 58.159 — Remo Antônio Otino, marca MÁJA, (t. 55.220).
Pedro Henrique Crad (29.602-38 ,junto ao termo 20.129). —
N. 58.160 —Ramos Pinto & Comp., marca RAMOS PINTO,
Apresente procuração.
Associated Electr:c Laboratories Inc. Soc. An., (termo 50.588), (t. 55.432).
N. 58.161 — João Faria Godói, marca PÓ CASTANHO, (t. núDanilo Boni (termo 19.649), Rádio Corporation of América (termo
19.977), Augusto Chelozzi (termo 21.199), e Teodomiro Brum (termo mero 55.919).
N. 58.162 — Francisco Eduardo Cox, marca GARIOCAR, (t. nú— Cuinpram a exigência do técnico.
mero 56.072).
N. 58.163 — João de Plato, marca SUPER-BÁ, (t. 56.1990.
Diversos
•
_ _ N. 58.164, — Yoshinesuke Sugimoto, marca MOVEIS DA CASA
a
Oskar Ozeija e Dr. Friedrich Lierg (termo 22.083),. Robert
(t. 56.365).
Arnold (termo 22.087), Antônio Luciano (termo 22.072), e Benneversche Maschinenbau-Actien-Gesellschaft vorrnals CTeorg Lgestorff
(•) Reproduzidos por terem saldo com incorreções
(Hanomag), (termo 22.078). — Concedo o prazo.
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COOL-LUX, (t. 56.363). ,

ft:

Seabra & Companhia —

N. 58.16.6 — Química Industrial Brasileira Ltda., marca CERESALKOL, (t. 56.366). .
N. 58.157 — International Business Machines Corporation, marca INTERNATIONAL, (t. 56.377)...
N. 58.168 —The Electric Auto-Lite Company, marca A L,
:(t. 56.98).
, N. 58.169 — Sociedade Anónima Fábrica Nacronal de Máquinas
Comerciais, marca 'VICTOR, (t. 56.483).
N. 58:170 — Socieade Anónima Fábrfca Nacional de Máquinas
Comerciais, marca 'VICTOR. (t. 56.484).

Pontos característicos • dá invenção para: -Um novo tipo de pn
drão estampado. "Mod . Industrial".
- 4))Ctl.
Um novo tipço de padrão estampado, em que a . -estanciparl
é de cores sobre um fundchbranco e caracterizada por uana_ variedail
de pequenas flores de cores diversas e dispersas no corpo do pano •
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- TERMO DE CONTRATO

Nt

Publicação feita de acordo com o art. 41 do 11 eg ula ment o
vigente (decreto n. 113.264, de 1923).
1 2.° Da data da oubliettçilo de que trata o presente artigo,
começara a correr o prazo para o deferimento do pedido. Du,,
Cante 00 dias, poderão apresentar suas oposições no Departamento Nacional ti e Propr:edade loolustrlul, aqueles q ue M e J ul
-garempjudicosanetdprqueia.

Termo 22.016, de 26-11-38.
Ruhen- F. T. Carroll — Rio.
"Dispositivo para prender ou fixar por pre.saão • o pano ou esfregão destinado à limpeza do assoalho".
1 — Dispositivo para prender oti fixar por pressão o pano ou
esfregão destinado à limpeza do assoalho, caracterizado por um suporte, um quadro em forma de estribo, um gancho e uma mola espiral, sendo a parte inferior do s:iporte executada em forma côncava ou trilhada, em cujo trilho alinha-se a base do estribo, sendo
as. -extremidades superiores das pernas do estribo curvadas de tal
modo que engatam em colchetes previstos noa, .dois lados inferiores
trazeiros do gancho, cuja parte superior é executada em forma de
lingueta que se apoia no cabo de madeira, ao passo que a parte inferior é revirada de tal maneira que forma um canudinho o qual
serve de encaixe para a extremidade superior da mola espiral, cuja
eetremidade inferior se apoia em duas abas previstas no alvado do
suporte, de tal.modo que a mola espiral forma a ligação entre a parte
inferior do gancho e a parto superior do suParle•
2 — Dispositivo, segundo a reivindicação 1, caracterizado pelo
fato de que o - gancho, quando apoiado ou em alinhamento com o rabo
de madeira, comprime a mola para baixo, refletindo-se essa pressão
no estribo, o qual, tendo suas extremidade> superiores fixas ao gancho, é puxado para cima, fazendo pressão- contra a parte inferior de
suporte, pressão essa que prende ou segura o pano, eu/quanto, que
suspendendo-se a. lingueta do gancho e ficando este em sentido perpendicular ao cabo de madeira, o gancho age à maneira de unia alavanca fazendo com que a mola por falta de pressão se extenda, e ti
estribo, não sentindo mais preSsão, s n ' pare-se do suporte, soltando o
pano, o qual por uni simples agitar do cabe de madeira, cae da base
do estribo.
— Dispotivo para prender ou fixar por pressão o Pano ou es'.
fr,são destinado h limpeza do assoalho, de acordo com as reivindicações 1 e 2, como substancialmente ficou de,crito com referência
aos desenhos juntos e para os fins especificados.

,'",-,7;

!'

por urna barra formada por tres linhas, ,horizontais, de ramos:11(1i fb
res variadas, divididas no meio, por uma lista- de 'fundo escrirMs
a linha do centro de ramos. de flores completos e-as duas laterais,
metade dos ramos dr flores, na parte superior da lista de fundo,e
curo, formando a lista que fica do lado externo que é um pouco n-u-larga, a orem a do paro, tudo substancialmente -como descritn ,. r, 01404
demonstram as amo ,:fras juntas.
•

••-••

Termo 22.071, de 5-12-38.
4
Emílio Taioca i —• São Pardo.
Pontos característicos da invenção de: "Aperfe.içoamentP,,UO,-.si
tema de medição da intensidade luminosa proveniente do Mrepro,fat,
amplificador de negativos fotográficos no ponto de projeaão ...JPriInv."
— Aperfeiçoamento no sistema de medição da intensidade
minosa proveniente de 'um projetor amplificador de nogativqs fo'
gráfiaos, no ponto d'e projeção, caracterizado por utilizar para è 4 di
medição o princípio da 'comparação da intensidade de luz projeta,
através do negativo a ampliar, com uma' luz de intensidade padr;
proveniente da parte sub-posta ao plano onde é projetada a image:
através de um vidro róseo mi outro material adequado.
2 — Aperfeiçoamento no sistema de medição da inten. ,V1,:.aominosa proveniente de um paojelor amplificador de majaliWs'
tograficos, no ponto de projeção, ;como 'Mv-indicado, em 1. Sillistai
cialmente corno 'descrito o exemplificado nos desenhos junpiL'I.
• à

•

Termo 22.072, de 5-12-38.
Antônio Luciano —
Paulo.
.
Pontos característicos da invenção de: "1perfeiçoamento"e,M
bulhadores de milho". Priv. Inv.
1. Aperfeiçoamento em debulhaderes de milho, caracteei‘a4
Termo 22.038, de 30-11-38.
um alimentador constituiqo de uma esteira rolante disposta 00,1l.,/ e;
Seabra & Companhia — Rio.
riais ou reentrancias transversais nos quais canais ou reentran4as,,
Pontos característicos da invenção para: "litin novo tino de pa- localizam as espigas que provem de um depósito superior, 1)1'014z:indo.
se a queda certa e regular das espigas .no cilindro debplhador.,,
drão estampado". Med. Industrial.
2. O aperfeiçoamento em debulhadores de milho, • como •retífindi
1 — Uni novo tipo 'de padrão estampado, em que a estamparia
é de cores diversas sobre uni fundo branco e caracterizada por listas cada em 1, Caracterizado por um registro disposto logo acima'dà es
teira que tem por fim impedir a passagem das espigas que não este
jain ficalizadas -nos ,respectivos canais da. esteira.
3. Aperfeiçoamento em debulhadores de milho, corno reiVindo
cada até 2, substancialmente como descrito e representado nos dese
nhos juntos.
Termo 22.073 de 5-12-38.
François, Desiré, Roger Navarro dit Mallierbe — França.,
Pontos característicos da invencão de: "Aperfeiçoamento
em tubos de descargas elétricas 'e sua fabricação" Priv. Inv.
Pontos característicos
1 — Tubos ou lâmpadas de descargas eb ç iricas com eletncidos
base de metais alcalinos ou alcalino-terrosos, ou do metais ou -liga
de desprendimentos ionioo permanente ou provocadO e de baixo Pont.
de fusão, caracterizado pelo fato de que o metal alcalino, alcalino
estreitas e- largas, alternadas, formadas por 'flores de tamanhos e terroso ou semelhante que coruatitue o eletrodo, é collecado em um;
cor_es variadas, substancialmente como-descritõ . e como demonstram cúpula de vidro disposto de modo r n envolver em sua-base o condutn,
as amostras juntas.

que serve para conduzir a corrgnte para o . , interior ,do enydruen

•;2!
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em a atmosfera gazosa e sendo este envolvido por sua vez",
sua base, pela extremidade correspondente do envólucro.
— Tubos ou lâmpadas de descargas elétricas de acordo com
ponto 1, caracterizado pelo fato de que a cúpula que encerra os
ta s alcalinos, alcalino-terrosos ou semelhantes é tornada calor'. ga interior o ou exteriormente, por meio de substância refratárias
e não desprendem gazes ou vapores.
3 — Tubos ou lâmpadas de descargas elétricas de acordo com o
nto 1, caracterizados pelo fato de que cada eletrodo comporta duas
mais de duas cúpulas collocadas uma dentro da outra, sendo o
adutor de condução de corrente posto em contacto com as diversas
perfícies constituidas pelo metal vaporizado sobre as superfícies
ernas e externas das cúpulas.
— Tubos ou lâmpadas de descargas elétricas de acordo com
, tc) 1, caracterizado pelo fato de que na cúpula que encerra os _
•ta) s alcalinos, alcalino-terrosos ou semelhantes, é installado um
porta constituido por uma folha do metal dutil ou de qualquer
tia substância isotérmica da qual foi previamente extraido o gás,
rolada em espiral.
— Tubos ou lâmpadas de descargas elétricas de acordo com
ponto 1, caracterizados pelo fato de que os eletrodos são munidos
um barrete metálico ou de outro material, em forma de ponta,
cacto na cúpula que encerra o metal alcalino, alcalino-terroso
semelha:lite.
Tubos ou lâmpadas de descargas elétricas de acordo com
rc.brito 1, caracterizados pelo fato de que as cúpulas são por sua
: afuniladas em forma de cones.
— Tubos ou lâmpadas de descargas elétricas de acordo coro
:ponto 1, caracterizados pelo fato de que, para a obtenção de uma
-orcscència ou fosforescência de cor azul ou outra cor na atmosfera
• um gás, rz•ro, em presença de mercúrio, são providos os meios
'essários para reter o mercúrio na parte média iluminante do tubo,
[a do impedir a formação de amalgamas com metais alcalinos
. alcalina-terrosos.
Tubos ou lâmpadas do descargas elétricas de acordo com
•_i;quer dos pontos de 1 a 7, carac`eázados pelo fato de que os
iis alcalinos, alcalino-terrosos ou semelhantes foram submetidos
unia instilação fracionaria no vácuo, antes de serem colocado.,
, posição na cúpula que os contem.
O requerente reivindica. de acordo com a Convenção Internauni e o art. 38 do Regulamento aprovado pelo Decreto
1(3.264, de 19 de dezembro de 19, o correspondente pedido 4/2
'uridacle depo:•itado na Repartição de Patentes da França, em 9
• dezembro de 1937, sob n.
_
Teimo 22.074 de 5-12-38.
May (4: Baker Limited — Inglaterra.
Pontos característicos da invenção (le: "Processo para a prepaão de derivados he diamidina" — Priv. Inv.
I — Processo para a preparação de derivados de diamidiva
_km.11.X.R.Am., em que Am representa o grupo amidina
NH
-C
11 representa uni resíduo benzinico. e X represeida uma tigacao
c pode ser uma união simples ou 111119 cadeia de potimetilebo
ti 2) n, co) que n representa uni número de 1 a 12 e em que :limou um ou mais dos grupos (Cit 2) podem ser substituidos por
•igèneo ou enxofre ou o grupo MI, caracterizado por se tratar os
rrespondentes compostos diciânicos CN. R. X. R. CN, em solução num
'col anidro, com ácido clorídrico ou bromfdrice ..é,co, pelo qw CS
i ltos ciânicos . são transformados em imino-eter-halogenidra(os.
/-NH,11:Z.
-c
O -R
;onde X é cloro ou bromo e 11 um grupo alcoila), e por se tratar
compostos assim obtidos, com arriónea para formar as diamidinas
,sejadas.
2 — Processo de acordo com o ponto 1, em que o composto diInico é tratado com ácido clorídrico ou bromídrico na presença
ual solvente adicional, alem do álcool.
__. Processo de acordo com o ponto 1 ou 2, em que se usa uma
luço alcoolica de amônea para efetuar a transformação do imi1-eter na amidina.
— Processo para a preparação de derivados de diamidina, subs.Aacialmente como descrito, e com referencia aos exemplos.
5 — Derivados de dimidiara quando preparados ou produzidos
Aos processos aqui especificamente- deeorites e verificados, oa seuodo seus obvios equivalentes qui:11km •
A requerente reivindica 'de scordosooen a Convencia./ Iltbstuadould
oona e art. 38 do regulamento a que 114 reitere o`Deorebs ainme) 143.1144, de 19 de dezembro de 1923, se prioridades dos
-elites podidos depositados na Repartiglie do Patentes da
e rt ds twureire,
Ia 19 de dezembro de 1937, 1Z de
de marco e 14 de abril de 1938, sob ROI rté .Wer 1"

~ire,1

W.608,

7.370

e ti.ge, gespegl1vamsed2,

Dezembro

•le
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Termo 22.075 de 5/12/38.
Ind ia Tyre Itubber Company Limited — Escócia.
Pontos característicos da invenção para: "Novo desenho do rasto
de um aro elástico para rodas de veículos". Mod. Industrial.
— Um novo desenho do rasto de um aro elástico para rodas de
veículos, que consiste: numa parte lisa, central e cirounferencial;
numas cadeiras de projeção retas e oblonga dispostas lateralmente
ao longo da parte 'central Circunferencial lisa e definindo esta parte;
nus rebaixas transversais separando cada duas projeções retas e longitudinais sucessivas; nuráas cavas praticadas nos bordos do rasto,
do modo a formar-se entre cada duas cavas consecutivas uns contrafortes macissos e lisos que ficam no mesmo plano da parte central
circunferencial lisa; um par de prolongamentos cheios que se
estendem de . cada contraforte para o lado vertical do aro, e separadoá
entre si por espaços correspondentes.
2 — Um novo desenho do rasto de um aro pneumático para automóveis, ou similares, que se caracteriza por uns cortes em forma de
navalhas, que se estendem das cavas para os lados verticais do aro
pneumático, e por dois recessos pouco profundos praticados em cada
contraforte.
3 — Uni novo desenho de rasto de um aro elástico para rodas rio
veículos, substancialmente corno aescrito com referência aos desenhos
juntos
A requerente reivindica. de acordo com a Convenção Internacional, artigo 4, letras a, b, e, e com o artigo 10. 0 e seus números 1•0, 2.0
e 3, 0 , do Regulamento a que se refere o decreto n. 24.507 de 29 de
junho de 1934, a prioridade do correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes da Inglaterra em 8 de setembro de 1938, sob
número 830.784.
•
Termo 22.078, de 5-12-38.
Nannoversche In laschinenbau Astien-Gresells(haft vorinals Georg
Egestorff (I-Ianoma g ) — Alemanha.
Pontos característicos da invenção de: "Dispositivo para a adução
de conibusth-el aos cilindros ou ante-câmaras de motores a combustivel pulverizrdo". Priv. Inv.
1) Dispositivo para a adução de combustivel aos cilindros ou antecâmans d;.: motores a combustivel pulverizado, caracterizado peio.
fato de existir — na imediata vizinhança do cilindro do motor — uni
compressor auxiliar que aspira da atmosfera e que entra em ":omunicação C0113 a câmara de trabalho do motor no -curso de compressão,
e que ic.colie uma parte do ar de combustão comprimido, -comprimindo ero scuidti a sua carga a urna maior pressão, carga essa que —
após a abeetura das válvulas — arrasta consigo uma parte da mistura
existente numa câmara de mistura pó-ar, ingressando com essa mistura -- e graças à sua superpressão — no ar de combustão compriinido, da antecâmara ou câmara de trabaiho.
2) Dispositivo de acordo com o ponto 1, caracterizado pelo fato
do eixo de manivela do compressor auxiliar girar a uma velocidade
multipla da do eixo de manivela do motor, e pelo fato dos cursos do
compressor. situados entre os cursos de carga propriamente ditos,
serv trem para o insuliamento suplementar de ar de combustão na
câmara de tral;alho do motor, para a limpeza da antecâmara relativamente aos restos de combustivel, para o insuflamento de ar de limpeza — no caso de motores a dois tempos —, ou para outras operações.
3) Dispositivo de acoroo com os pontos 1 e 2, para uma maquina
de combustão interna provida de antecâmara, caracterizado pelo fato
no ar ou as(iraçao do compressor auxiliar circular por dentro de uma
camisa (me envolve R antecâmara, atira de refrigerar essa última.
4) Dispositivo de acordo tom os pontos 1 a 3, caracterizado pelo
fato da ciimara de cilindro do motor se achar em comunicação com
acamara de cilindro do compressor por meio de um canal aberto (€4).
5) Dispositivo de acordo com os pontos 4 a A, caracterizado neto
fato da válvula (F), situada entre o compressor auxiliar e a
câmara, ter a forma de uma agulha de bocal.
A requerente reivindica de acordo com a Convenção Internacional e o art. 38 do Reulamento a que se refere o decreto •n. 16.2(34,
de 19 de dezembro de 1923. a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, em 17 de janeiro
de 1938, sob o n. 11 154 378 1146 a 3.
Termo n. 22.079 de 5/12/38.
Indústria Paulista de Porcelanas; "Argilex" S/A — S. Paulo.
Pontos característicos da invenção de: "Isolador elétrico denominado "Shnplex". Privilégio de invenção.
— Isoladores elétricos de porcelana, ecos ou sólidos, com ou sem
peças metálicas, denominados "Simplex", caracterizados pelo emprego
de barbatanas arredondadas colocadas em posição radial e horizontal
(em ângulo reto com o corpo central do isolador) ou inclinadas relativamente ao dita corpo central até um ângulo de aproximadamente
30.• da horizontal,- por meio das quais se obteem para os isoladores
grandes superfícies de vaaamento substancialmente isentas de cavtdade ou bolsas e facilmente laváveis pelas águas das chuvas para eliminar ou reduzir o acumulo de insetos e detritos em geral, e se permite um melhor equilíbrio da Massa de porcelana no corpo do isolador
• /Bolha' distribuição dos esforços internos em expansão e contração.
Moderes elétricos de porcelana, ocos ou sólidos, com os
kat pegas metálicas, denominados "Slinplex", substancialmente tese
tnse_s descritos acima e ilustrados nos desenhos anexpa
•

—

ProprieUádd Industriai)" ,
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•

Termo n. 22.081, de 6-12-38.
'DfspositiVo de acordo "Ctain ã'Ponto 1; cailütér'áadd'Pelo
de uma tira enfiada através de duas fivelas — á moda' das -polia -" Vereinigte Gluhlampen und Elektrizitats Á. 1 (i: . • —, Hungria.
ser ligada a uma tira enfiada em uma fivela, á moda das polias;
Pontos característicos da invenção de "'t11i •O . 'eletrônido". Privi4. Dispositivo de acordo com o ponto 1, caracterizado . pel&laif!:
légio de InVenzão.
da fivela de reversão da tira ser ligada a uma fivela de reVersão, "'
1. *lobo eletrônico para fins mixtos, provido de um duplo 'con- da primeira fivela de reversão da tira ser ligada a várias fivelas
-trõle realizado sucessivamente no trajeto dos eletrons, caracterizado reversão diretamente juxtapostas no Mirro do cós da calça.':6. Dispositivo do acordo com o ponto 1, caracterizado Mo ia.
pelo fato do primeiro contrôle ser um contrôle de carga especial e
do segundo contróle se fazer com o auxílio de um órgão sob cuja de ser prevista uma fivela de guia no ponto de passagem das 1
-1'
ação os eletrons são desviados — e não obrigados a retroceder — ór-. atravéz do fórro.
6. Dispositivo de acordo com o ponto 1, caracterizado Por
gAn esse tendo o potencial de oscilação localmente produzido.
costuradas que se prendem aos lados pequenos das fivelas. •
2. Tubo eletrônico de acordo com o ponto 1, caracterizado pelo
7. Dispositivo de acordo com o ponto 1, caracterizadolielo.la
fato do segundo contrôle se fazer com o- auxílio de órgãos desviado- da extremidade da tração dos tirantes sor provida de uma Casa pa
res compostos de hastes metálicas ou de placas metálicas radial botão, e dos cós da calça ser provido — do lado de dentro — de b
111P11 n .?, dispostas em relação .ao eixo do catodo.
tões para se abotoarem na casa para botões.
8. Dispositivo de acordo com o ponto 1, caracterizado pele fa
3. Tubo eletrônico de acordo com o ponto 2, caracterizado pelo
fato de existirem — na placa de anodo — aberturas, um de cujos da extremidade com olhai das tiras de tração ter a forma hab , ; /
eixos de simetria, e bem assim o eixo de simetria do catodo, ficam nos sus p ensórios para calças.
9. Dispositivo de acordo com o ponto 1, caracterizado pelo_ fa'
situados no plano da placa desviadora.
dos botões do lado interno do cós da calça — destinados á fixa.:
1. Tubo- eletrônico de acordo com os pontos 1-3, caracterizado dos tirantes — servirem, conjuntamente com as tiras colocadas
pelo fato das aberturas existentes no anodo serem feitas de modo' meio da calça e providas de botões, para a fixação de suspensório
due a inclinação da corrente de anodo — referida ao potencial da
10. Dispositivo de acordo com o ponto 1, caracterizado pelo fa'
mineira grade — varie tanto quanto possível linearmente com o
de existirem pespontos transversais, `atravessando o cós da calça
ptcncial das placas desviadoras.
Tubo eletrônico de acordo com os pontos 1-4, caracterizado o fôrro, e situados pouco atrás das extremidades das tiras que fleti
peto fato de' se acharem dispostas antepáaas de reccção de eletrons, . a meio das costas.
a frente, no interior, ou por trás das aberturas.
O requerente reivindica de acordo com a Convenção lnternaci,
6. Tubo eletrônico de acordo com os pontos 1-5, caracterizado' nal
art. 38 do regulamento a que se refere o decreto n. 16,2d
Pelo fato de se acharem dispostas grades -rarefeitas, para impedir a. de 10 de dezembro de 1923. a prioridade dos correspondentes
emissão secundária entre o anodo e a antepara de reJepção.
dos. de- Isitados na repartição de patentes da Alemanha em IR
7. Tubo eletrônico de acordo com Os pontos 1-0 caracterizado n'ar c o r'a 1937. e IR de janeiro de ,1938. sob lis. P. 16.P25/Gm .1
pelo lato de se achar disposto — entre a grade de contrôle e as pla- r P. 1 7 .597/Gm 2 h.
cas ciesviadoras um eletrodo de aceleração situado a um potencial posit ivo
n. 22.083, .de G de dezembro de 1938
8. Tubo eletrônico de acordo com os pontos 1-. caraeterizado
pelo fato de existirem dois eletrodos desviadores, eletricamente li5
ezeija e Dr. Friedrich Lierg —
gados entre si.
Pon t os carac-tvristico ia invencão de "processo. de fahricaea,
9. Tubo eletrônico de acordo com os ponto3 1-7, caracteidzade
pelo fato de existirem dois eletrodos desviadores, nilo ligados entre de mi-11 , 6es folocraficas" (Pa t ente de Tnvenção).
si, sendo o anodo dividido em duas partes e essas partes ligadas com
1 0 . oroccsso de fabricação de emulsões fotográficas, caraCter il •
as placas do recepção- fronteiras.
zado pelo fa t o de a Moldes nortadores, por exemplo derivadds.
10. Tubo eletrônico de acordo com os pontos 1-7, caracterizado e n trilose. produtos artificiais obtidos por polimerizaçã,o e condehSá •
pelo fato de se achar disposta — entre as placas e'esviatioras e o ea'n e semelhantes, misturas contendo tais substâncias, ser intri-O-Ia'anodo — uma grade d.e proteção situada a um Poten-ial positivo.
zicl o 110r3-enfito de prata co/oitial com uma • carga de pequenas par11. Tubo eletrônico de acordo com os pontos 1-10 caracteriza- tículas r ntraria à carga do coleide portador ou ser nesta prodtizido pelo fato de se achar disposta uma grado de fre nae-em. entre a rIA .ob roanotenção de uma parte da carga do coloide portador um),
grade de proteção — de um lado — e o anoclo, e bem assim a placa carga restante diferente de 0;
de recepção de outro lado.
2 0 , processo como reivindicado em 1, caracterisado pelo .fat.
12. Tubo eletrônico de acordo com os pontos 1-1 1. caradteriza.io
pelo fato das escoras de grade da primeira grade serem conforma- da introCaniin dos componentes para a formação do halogenéto d(
das de modo que o feixe eletrônico passe quasi na sua totalidade prata ser realizada de modo que, no 'caso de coloides pôrtádores"-toir
cara dd pequenas particulaa lne g ativas, oÉ Compostos de prata- 14seiatrav A z das aberturas do enodo.
13. Tubo eletrônico de acordo com os pontos 1-12. carnate a lza- tivamente aos compostos de halogênio, e no; caso de coloides pordo pelo fato de existir ainda — no mesmo bulbo — uni Os t ema os- tadores com carga positiva, os compostos de • halogênio relativamob
aos compostos de prata, sejam mantidos em excesso em qualq-de
cilatório.
14. Tubo eletrônico de acordo 'com o ponto 13_ c.3.racterizado Doto da fabricação do , halogenéto • de prata e que seja assegurz--dI
roo.,}o neo excesso dos componentes execedentes Para além da proPM.4.1-dit,
pelo fato do catodo do sistema oscilatório ser q
estiminnielr'ca;
outro sistema..
•
15. Tub eletrônico de acerdo com os pontos 13 . e 14. cqracteri•processo como ,. reivindicado em 1 e 2, caracterizado
3
c.
en.
zado pelo fato do anodo do oscilador se achar e/etricame nligado
fato dt,. uma parte dos compostos de • prata ser substituída por. ee4,ia;e:
ás placas desviadoras.
postos de outros matais que conforern ao halogenOto de prate.ipoioa.:16. Tubo eletrônico caracterizado pelo fato de arre-o-do de acor- carga positiva, por exemplo. fatio;
;:;
•
do com os pontos 1-15 ser em p regado quatro, seis ou cdto vezes, e
4°, processo corno reivindicado • em 1 a 3, caracterizado peló`f:fted
distribuido ao longo da periféria do sistema eletródico.
A . requerente reivindica, de acordo com a Con y e n - n o To terna- do agregado consistente de coloide portador e halogenOto de pi'
cional e o art. 38 do Re g ulamento. a mie se refere ^ ri -reto ml- ser submetido a um tratamento com coloiçles de cargas contrárias.
merh '16.264. de 19 de dezembro de 1923, a priorid •dd do corres- por exemplo, matarias corantes básicas, isto é, positiva, ou ácidls
isto é. negativos, ou outras substâncias de ação semelhante ptv . a a
pondente pedido, depositado na Re p artirão de Patente:- (in
em 6 de dezembro de 1937 e 10 de junho de 1938, sob os números, regulação da sensibilidade das emulsões:, • . .
.•1:.:, . .
5 0 , processo como reivindicado em 1 a 4, caracterizado.op,904..
respectivamente, V. 34.392 e V. 34:925.
emprego de esteres e éteres de celulose não completamente clw adfurados. tal como acetilcelulose e 'semelhantes,ein Vissolvenfes -ad-Termo n 22 0824 de 6-12-38.
gan cos ou misturas dos mesmos, eventualmente 'com uma'
ni adiiçãi)
água;
Richard Pinhas — Alemanha.
6°, processo como reivindicado em 1 a 5, CaraCterizado, 1PlW"'
o
Pontos característicos da invenção de "dispositivo . para reter e
ajustar na largura calças de- cós redondo ou peças semelhantes". emprego de esteres de celulose trazidos a um grá.0 baixo de fda,fr-hylL
por degradação alcalina;
Privilégio de Invenção.
•
•
7 0, processo como reivindicado em 5 e 6, • oaracterizatIff rala
1. Dispositivo para reter e- ajustar na largura calças de cós
redondo ou peças semelhantes,-caracterizadO p elo fato de serem dis- introdução do halogenêto -de prata, ou dos compostos usado&littira'
postas 'nas 'pertes • dos .quadris da 'calça — . presas ao fôrro ai mais sua fabricação, nas soluções dentFO da4 Agais foi realizada ,v ,-..1.k.r.
reforçado, e entre estè e o tecido externo do cós da 'calca -- tirantes gradação alcalina do derivado de oelubrise;
a, ''.1,q i..
enfiados attávét-de fivelas como se essas fosSeni polias, — tirantes
80, processo como reivindicado em. 1 a 7; caracterizadd talIellikesses cujas 'extremidades de 'tração sitiem Para dentro atravéz do fato das emulsões conterem para a' aplicação &Obre porta-pSlieffia*,
forro, e • da serem previstos ~ias para" a fixação desafável • e ajustá- papel e semelhantes (sUbStincias) um dissolVênte que 'não' è-x-r2rdm....,
vel da extremidade de trackó . tio cós de .-caRa. • • •
sôbre o porta-película ou 'aveutualiMnte . Sóbra , ez ealeada's i'ngi'guj,“
2:' Dispositivo ,de acordo eonl o
fe-Writo pelo fato rès tta z.'Ititiitfinediáriatà (MÁ açãodiatal lesolução .. far (06)la "EzkéisSNI .d4:g14'R.
de várias -tiras
aitoadas uma p or 114 0.ntra,- c,•":;ti(10 da tra- modo dirtikültia,; ' e uma adielle- de oba MissoUr entel : :cie! f tilte.v lltnáb flê g
ção, e 'enfiitaita ato
0: Moda .da
01.-W".2-1êièém ligadas e (Stullet. iko j paWi i ,o pOrtador, 'cianiadaeatXfatitires, l.4 04S 1 jattermsgilátmlilsielb
¡assina reunidas e&
tiratitk- "-•
" kb„
à'fint 1 'de os reunir it. einuitiOP,M4Q'n/4'.--•.- • .0'. ; i ? :. i) .3'Í.. :', 1 0( 1j ,'': AR,;.
4
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, materiais sensíveis à luz, caracterizados pela fato das emul,ões como reivindicadas em 1 a 8 serem fundidas por si sós ou
Abre quaisquer bases, tais 00121Q películas, vidro, metal, papel,
caldo e semelhantes em uma ou diversas camadas, eventualmente
amo camadas de filtração ou camadas intermediárias.
Finalmente, reivindica nos termos da Convenção Internacional,
-I prioridade do pedido de patente depositado na Repartieão de Pae
entes da Austria, em 6 de dezembro de 1937, sob o n. 7.629'137
prioridade do pedido de patente depositado na Repartição de Pa•mtes da Alemanha em 20 de junho de 1938 sob o n. L-95 019
\. -357 -h .
Termo n. 22.084, de 6 de dezembro de 1938.
Amoldo Heinz Neufeld — Alemanha.
Pontos earacteristiros da invenção de "Modelo de pasta de cavatina e semelhante na qual são presos de modo facilmente amovi- el, papeis, cartas ou outros documentos, por meio de um ou mais
rampos movediços". (Patente de Modelo de Utilidade).
Modêlo de pasta de cartolina e smnelliante na qual são pre.os
.e modo facilmente amovível e acssíve!, papeis, cartas ou outros
acurnentos, por meio de um ou mais grampos movediços, caracte.zado pelo fato de ser constituido de uma VAIA de cartolina (A)
semelhante, tendo uma parte da sua exten s ão de largura vincada
in três faixas (ai b, c) por meio de vincos (a', b', c') seu-do a
primeira faixa (a) suscetível de ser presa sobre a fóllia (A) por
icio de um grampo (B) suscetível de ser movido para lá e para cá,
s'ampo este tornado invisível pelo falo de ser coberto por um lado
(c)
ala segunda faixa (b) e pelo outro lado pela terceira faixa
• :dada sôbre o dorso da fôlha (A), sendo que o grampo tem a forma
s um (DE, cujas extremidades inferiores têm nula forma de arco
ser puxado para fora de sua poaição
• aasi 'circular para não poder
supe..ravés da perfuração (cl, tendo além disso as extremidad ,s
•ores reviradas em ângulo reto com relação às suas demais partes
?irn de servir corno puxadores; tudo substancialmente como deeetae representado no desenho anexo.
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meã° de carbono, em um gás altamente eompressivel que Lã') condoa.,
será mais, de acordo com os pontes 1 ou 2, caracterizado por isso que
o hidrocarboneto limAdo eternizado é transformado somente por efeie
to de sucção, isto é, será empreg o de alta pressão, e a apenas 400 até
600° C„ isto é, sem emprego de altas temperaturas, em um gás seco ai-,
temente compressivel, numa Instalação de "cracking", correspondente ae eaeater particular e quantidade particular dos hidrocarbonetos
líquidos.
4. Processo para converter hidrocarbonetos líquidos de qualquer
desejada composição química (de natureza sintética ou natural), sem
emprego de alta pressão ou altas temperaturas e sem nenhuma separação de carbono, em um gás altemente compressivel que não mais
condensará, de acordo com os pontos 1,2 ou 3, caracterizado pelo fato
que o gás obtido na instalação de "cracking", sem novaments condensar, e resfriado com ar de uma temperatura atmosférica externa em si
bem inferior a 0° C, e pode ser armazenado cru recipientes, dos quais
pode ser fornecido à vontade, afim dc, misturado com ar freser, ser
usado como gás para combuslào. aquecimento ou propulsão.
5. Processo para converter bidrocarbonetcs líquidos de qualquer
desejada composição química (de natureza sintética ou natural', seai
emprego de alta pressão ou altas temperaturas e sem nenhuma separação de carbono, em im gása altamente compressivel que não mais
condensará, de cordo com os pcntos 1, 2, 3. ou 4, caractert s ado pelo
fato que o gás obtido na instalação de "cracking" sem seperaeae de
carbono e miseivel sem re-condensação, com ar fresco .para formar
gás combu etivel, aquecedor ou psopulscr, é capaz de uma combustão
perfeitamente livre de furneea, fulidern, e cheiro, com produção de gases de esca pe complctemente isentos dc moníxido de- carbono.
O requerente reivindica de acôrde com a Convenção Internacional
esc refere o decreto n. 16.26 . i, ie
e c artigo 38, do Regulamento a qi
19 de dezembro de 1923. a pciaridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes de Felica, em 7 de dezembro de 1937.
TERMO ANTERIOR
Teritio n. 21.922 (dep. 11, de 6-10-38.
indústrias Haltrich Ltda. — Curitiba — Paraná.

Terme n. 22.085 de 6 de dezembro cie 1938.
Knoll A. G. Chernische Farilsen — Alemanha.
invenção "Prccesso para oldened-n
Ponto característiec
eareji;a —p -.3• ições concentradas, aquosas e in Ilterávcis de teofilina e
ciadas para aplicação sob a ferma
Processo para a obtenção de solto:rica concentradas. aquosaalteráveis de teofilina e safeina, rodopricates pare aplicacao sol, a
de injeções, caracterizado veio fato de se empregarem cama au• 'ema diss)lvente
'•ares
sais de áenies aeeliro-purinicos, solúveis em água.
Finalmente, a requerente ruivind . ca . de acordo com a Convenção
a que se seles'? o
• iternacional e com o ardia-) :? a- : do Regulamento
?ereto n. 16.'264, de 19 de dezembro de 1923 -. a prioridade de cessesandente pedido, depositado nn Repat tição de Patentes da Altinanlia
adi 15 de janeiro de 193 sob o r. K 1 49 203 IV n130 li.
Termo n. 22.081 de 7 do deaseni ao de adlS.
Robert Arnold — Holanda
Pontos ;:..aracterísticos da inseimk, de: "Processo para ei.oveater
, iciro dirbonetos liquides em gáa seco altamente compressivel" Prisagio tie inNanção.
. Processo para converter lticnsicarbonclos líquidos do qaalquer
esej . da composição química (de naltireza sintdtica ou natural,,, sem
mpi 'no de alta pressão ou altas temperaturas e sem qualquei.; sesncll asa mais caracterizaeo pe l o falo que o hidrocarboneto liquido
iracdo de carbono, em um gaz altamente compensável que cã.,
fanatizado e adulterado com ar e respirado para dentro dos rooatos de urna instalação de "cracking", as paredes dos quais têm
ma supedfície aquecedora tal, e que são aquecidas à uma temperaara tal de 400 a 600° C., que se obtenha um gás séco o qual, a deseito de sua mistura com ar fresco e do arrefecimento, não TrIfti3
aja capaz de condensar.
2. Processo para converter hidrocarbonetos líquidos de qualquer
'esejada composição química (de natureza sintética ou natural), sem
ou altas temperaturas e sem nenhuma sepa,rnprego de alta pressão
'ação de carbono, em um gás altamente compressivel que não condenaeá mais, de acordo com o ponto 1, caracterizado pelei fato que os
eldrocarbonetos líquidos de qualquer desejada composição química
-ão transformados numa instalação de "orackin g" sem qualquer sepaação de carbono em um gás que não mais condensa.
3. Processo para converter hidrocarbonetos liquides de qualquer
lesejada composição química (de natureza sintética ou natural), sem
*uniram da alta nresaãe ou altas temperaturaa PetA noniagUM Ifflee

Fontes característicos da invenção para "aperfeiçoamento em
saisie cie madeira, consistindo na adoção ou emprêgo de pequenos
íadiaços de lamina de madeira, embutidos longitudinalmente nos bordes de unia das partes da caixa, com encaixes respectivos nos bórdos
de nutre !arte". Modelo de utilidade.
Em resumo, reivindicamos como pontos e caractéres constitutivos- da presente invenção, os seguintes:
— Aperfeiçoamento em caixas de madeira serrada ou laminaste, simples ou compensadas com ou sem dobradiças, caracterizado
pela aplicação. adoção ou emprêgo nos bordos do corpo da caixa, ou
nos bordos de seu tanino. de dois (2) ou mais pequenos pedaços de
lâmina de madeira, oe qualquer feitio e espessura conveniente, de dimensões divessas c „salientes. embutidos e fixos de um lado, correspondendo a córtes longitudinais praticados nos bórdos da parte
oposta onde eles sdLd encairar-se com exatidão, no ato do fechamento
da caixa (v. des, e modelo. lets, aebeBe D).
2' — Aperfeiçoamento em caixas de madeira, como reivindicado
em u m ( 1 ) e caracterizado por permitir, na fabricação de tais caixas, a supressão de rebaixes em "meia madeira" e a de fôrros internos em madeira on outro qualquer material, substituidos pelos reivindicados pequenos pedaços de lâmina de madeira embutidos longitudinalmente nos bórdos duma das partes da caixa (v. des.. leis. J)
e encaixando-se na outra parte em córtes apropriados (v. des.,
lets. a).
3* Aperfeiçoamento em caixas de madeira laminada ou serrada. corno reivindicado em um (1) e dois (2), substancialmente descrito no relatório acima, representado nos desenhos anexos e de conformidade com o modèlo junto, podendo ditos pequenos pedaços is
lâmina de madeira serem substituidos por _pedaços de outro quelquer
material apropriado.
Termo 21.954, de 25-10-38. (dep. n. 2.107 de São Pau/o).
Nicolino Guimarães Moreira — São Paulo.
Pontos característicos da invenção de "Melhoramento em carburadores".
1 — Melhoramento em carburadores caracterizado pelo fato de
juntar-se um orgão de obturação no canal que vai do depósito do ca..burador ao orgão de pulverização, sendo essa obturaoáo querelo o
motor trabalha como relo automáticamente comandada pela depressão causada pelo motor.
2 — Melhoramento em carburadores, tubo como descrito e rei.
3r3u4load9
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