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DECRETO N? 64.187 — DE 11 OE
MARÇO PK 1969

Dispõe sôbre-^o Quadro único de 
pessoal da Universidade Federa 
do Par A,
O Presidente da Republica, usand 

das atribuições Que lhe confere o ar 
tigo 83, item U, da Constituição 
tendo em vista o § 2' do artigo S 
da Lei n» 4. 881- A, de 6 d« dezembr 
de 1965. decreta: 

; Art. l? Fica reestruturado, na for- 
- ma do anexo, o Quadro dê Pessoa 

da Universidade Federal do Pará 
aprovado pelo DecEeto n? 48.942, á 
14 de setembro de 1060 alterado pê 
los Decretos números 51.360, de 2 
de novembro de 1961, e 53.553, de 
de fevereiro de 1964, .e que passa a 
denomlnar-se Quadro ünico de 
Pessoal.

Parágrafo único. A reestruturaçao 
a que se r»f«-e êst* artigo é feita 
em decorrência 4o disposto nos ar- 
tlgoree, 8», 56 e «7 da Lei número 
4.881-A. de 6 de deeembw de 1965.

Art. 2? O. Quadro ttaloo de Pessoal
. de que trata este Decreto constítui-

ee de Parte Permanente e Parte Su 
plementar.

i 19 fotegrarao » Parte Perma 
nente os cargos em «omiae&o. as

•-

__.
"ao "funcionamento -da Au 

tarquia.
" *-, § 2» A Parte Suplementar constl- 

tul-se de cargos extintos, que serão 
«uprimidos quando vagarem.

Art. 3' O -provimento dos cargos 
vagos, constantes -do Quadro de •que 
trata o presente Decreto, será pro 
cessado mediante • concurso públioo 
realizado pelo Departamento Admi 
nistrativo do Pessoal Civil, salvo 
quanto aos regulados pelo Capitulo 
Hl da Lei n? 4-.881-A. de 6 vde de 
zembro 'de 1965.

Art. f> Os cargos transferidos do 
Quadro, de Pessoa^ do Ministério da 
ÈÜucaças * Cultura, bem oomo 'os ta-* 
tegrantcs das antigas Partes Per 
manente e Especial do Quadro de 
Pessoal da Universidade ïfcderal do 
Pará, .continuam preenchidos pêlos 
oeus atuais ocupantes.

Art.-fi9 A despesa oom A «xwiçfio 
deste Decreto, continuará * ser aten 
dida pelas dotações orçamentarias 
próprias â» Universidade Federal do 
Pará, . - - - -^ .-

Art. 6» Somente poderá l»yer pro 
vimento de cargo do Quadro Xftnflco 
de pessoal * üiie «e refo» o artigo 
V w bouverx saldo «i conta -oorsente 
da vetba de pessoal, satisfeitas as 

, demite exigência» legal». ; . .
Art. 7f. O órgão de pessoal da Uni- 

vewWadé apartUará os títulos-^**, ' '
observando em cada «aso, o 

disposto ao «rtígb »8 d*,l*i tiu- 
jB@o~l.7li; dê 28 de outubro de Ï952; "

ATOS DO PODER EXECUTIVO
Art. 8? As vantagens financeira 

decorrentes deste Decreto vigorara 
a partir de l? de janeiro de 1966 
para os servidores de que trata a Lê 
n? 4.881-A, de 1965, de 24 de ja 
neiro de 1967, para os amparado 
pela Constituição e de 28 de feverei 
ro de 1967 para os beneficiados peli 
Decreto-lei" n? 299, de 1967.

Art. 9» Este -Decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação, re 
vogadas as disposições em contrário,

Brasília, 11 de março de 1969 
148? da Independência t 81» da 
República. 

A. COSTA 
Tarso Dutra

RELAÇÃO NONJNAZ DO PESSOAL 
DO MINISTSRIO DA SDÜCAÇÃO 
g CULTURA, TRANSFERIDO 
PARA O QUADRO VJfKO DE 
PESSOAL DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARA, NA FORMA 
DO ARTIGO 58 DA LEI N* 4 .881- 
A, DS 6 DE DEZEMBRO DE 1965.

ÍÍ.E.C. — UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARA

XínâBBo ínnco J)E PKSSQJ& —
PISMANENTE)

Série de Classes: Almoxarife 
Código: AF-101-16-B

l cargo
1. Manoel Lopes da Silva 

Série de Classes: Armazenista 
Código: AF-102-10-B.

l cargo
1. Randolpho Audifax Coelho da 

Silva
Série de Classes: Oftcial

ãe Administração 
Có.digo: AF-301-16-C ,

l cargo
1. Izolina Andrade da Sflveira 

Código: AF-301-lí'B 
4 cargos

1. Bernardette do Carmo <te Melo 
e SÜva

2. Caiu» Silveira-Coelho da Silva
3. Frederico Sampaio Fortuna
4. Simy Melul Duarte

^Códigüí AF-âOl-tt-A 
l cargo

1. .Carlos Moraes de Albuquerçp»
Série 4* Ciasse»: SteiVttrMo 

. , Código: MMItó-lD-1» .
3 ctirgo» • , í 

U Jarnlra Wsboa Sente» ' - '
2. Maria Nazaré Andrade Ribeiro
3. Mftriaiva Macedo Oodlnhp

Código: AF-202-8-A 
3 cargos

' 1. lolandina Guedes de Albuqu«r 
que

2. Leonilda Oliveira Soares d 
Fonseca

3. Maria de Lourdes Valle Paiva
Série de Classes: Datïlógrafo

Código: AF-503-7-A
l cargo

1. Catarina Lúcia Rossard Gidma 
râes

Série de Classes: Bibliotecário 
Código: BC-101-20-B

. l cargo
1. Levindo José Dias 
Classe; Auxiliar de Bibliotecário

Código: SXM02-7
l carço 

1. Ivette Marques de Araújo
Série de Classes: Inspetor 

de Aluno»
Código: EC-Í04-10-B

1. Jorge Vaz Sanches
Código: EC-204-9-A 

2 cargos ^
1. Jair de Souza Dantas
2. José Maria Cru Vaz

Série de Classes:
Código: EC-303-9-B

l cargo ,
1. Antonina Pantoja dê MèJo 

Süva/,
Classe: Professor Catedrático

Código: -EC-501
68 cargos

1. Abe] Nunes de Figueiredo
2. Abelardo dos Santos
3. Adeixson Bezerra Rodrigues Lo 

pes
4. Affonso Rodrigues Filho
5..Aldebaro Cavaleiro de Macedo 

Klautau
6. Alfredo Barroso RebeDo
7. Aloysio da Costa Chavea
8. Aluno Chaves de Araújo
9. Amintor Virgolino do Amaral 

. Basto
10. Aníbal de Figueiredo Cardoso 
U. Arací. Am»Bon«< Barrão
12. Augusto Huma Pinto
13. BenuUto CataWro dê Macedo 

Klautea
14. Benedito Lobto Pírtra
15. Carlos Ramoi d« Alboqueríp» . 
W. Cássio atanislau Pessoa de

Vasconcelos ., 
17. Cécll Augusto de Bastos Meira

. Celso Cunha da Gama Malcher 

. Clóvis QUnto de Bastos Meira 

. Daniel Queima Coelho de SOUTC 
. Domingos Barbosa da Silv? 
. Edgard Augusto Viana 
. Eduardo Granhen Hermes

Elísio Parente de Araújo 
. Epílogo Gonçalves de Campos 
. Ernesto Adolfo de Vas&anceloj

Chaves Jíeto
Flávio de Brito Pontes
Gervásio de Brito Melo
Guaraoiaba Quaresma Gama
Hemüton Ferreira de Souza
Herminio Pessoa
Joaquim Gomes de Norões e
Souza
Joaquim Lemos Gonws de Sou 
za
José Acórcio Araújo Cavaleiro
de Macedo
José Guilherme Araújo Cava 
leiro de Macedo
José Gutierrez Garcia Filhov 

. José Marcelo» Cardoso Pinga-
rilho
José Monteiro Leite
José Rodrigues da Silveira Net-
to
Lourenç» do Valle Paiva
Manoel da Süva Braga
Maria Ruth Brito Barre/
Mário Braga Henriçues

46.
46.
47.
48. 
,49.
50.
51.
52.
53.
54

paio
, Miguel José de Almeida Per 
nambuco Fflho
Octàvio Augusto de Bastos Mei- 
rã
Octàvio Mendonça 
Orlando Cerdeira Bordalo 
Orlando Cicre Miguel Bita 
Orlsnâo Rodrigues âa Costa 
Paulo Cordeiro de Azevedo 
Pedro Nicolau Gonçalves Santo; ' 
Rosado • 
Philomena Cordovil Pmb 
Raul Ponte Sousa

55. Raimundo Cordeiro de Azevedo
56. Raymundo de Mendonça Dias 
67. 'Ruy Kcrnano da SQva Somaria
58. Ruy Telles de Borborema
59. Süvio Augusto de Bastos Meira 

Pessoal reclassificado na forma 
do disposto no artigo 67, da Lei 
n' 4.881-A, de « de dezembro 
de 1965 « Parecer n» 227-5. de 
agosto de 1965.
piasse: Projessor Miwnto. • 

Código: »3-«B-r
1M cargo» 

Art. «7 item n e parágrafo C*
1. Acácic Macedo centeno
2. COáudio Uns d« Vasconcelos 

Chave» ' ! '
3. Clóvis Cunha da Gama Malcher
4. Daniel Queima Coelho de «tou.za ' v-' ^ ^ 
6. Soúdio Ttdreb» tte AftftKjaerqu* 
6. Guilherme Uns de Vasconcelos

Chav
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— As Repartições Públicas de 
verão entregar na Seção de Co 
municações dó Departamento de 
Ijnprensa Nacional, ale às 17 7io- 
(as, o expediente destinado à ou- 

. blicação. . . ;
' — Ãs^rcclamaçõcs pertinentes 
à .matéria retribuída, nos casos ./e 
erro' ou omissão, deverão ser 
formuladas por escrito à Seção l 
de Redaçáo, até o quinto al.'a ú til 
Subsequente à ^publicação no 
órgão oficial.

• —~-A Seção de RedaçSo fun- 
tiona, para atendimento do publi 
co, de 1 1 às 17h30 min.

— Os originais, devidamente 
autenticados, deverão ser dactilo 
grafados em espaço dois, em uma

tis emendas e rasuras serão res 
salvadas por quem de direito.

—— As assinaturas podem ser 
tomadas em qualquer época do 
«no, por seis meses.ou «« ano, 
exceío as para o exterior, QUC 
sempre serão anuais. j

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

x' DIRETOR • GERAL

ALBERTO DE BRUTO PEREIRA
CHEPB DO SERVIÇO OC PUBUICAÇÕE3

J, B. DE ALMEIDA CARNEIRO
CHUPE »A r.CÇÃO OB TEPAÇ ÍO

FLORI ANO G.UIMARÃES-

DIÁFTlO OFICIAL
SEÇÃO l - PARTE l

destinado * publicação doa atoa da administração ctntraiizan» 
Impresso nas of icinas do Departamento d6 lirprinfis Naacna 

BRASÍLIA

N ASSINATURAS 
REPARTIÇÕES E PARTICCLAMÍS FUNC.IONÁIUOS

Capital e Inferior: Capital é̂  Interior: 
Semestre . ...... NCr$ 18,00\Semestre . ...... NCr$ 13.50

36.00
Exterior:

Ano

Ano ........... NCr$ 27,00
'Exterior:

NCr$ 3^.00Ano ........... NCr$
AVULSO

30,00

— O preço do número avulso figura na última página de cada 
exemplar. • - t
— O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCc$ 0,01, 
se do mesmo ano, e de NCr$ 0,01 pôr ano, se de anos anteriores.

— /li azçinaiiiias vencidas pó- 
dçrúo ser ' suspensas -sem prévio

- Piira evitar interrupção na 
remesso Jos órgãos oficiais a ré- 
novação de assinatura deve ser-

itaiLi com^ antecedência de 
trintu (30) dias.

— Na parte superior do ende 
reço estão consignados o número 
do talão de registro da assinatura 
e o mês e o ano em que findará.

— As assinaturas das Reparti 
ções Públicas serão anuais e dt* 
verão ser renovadas até 28 de fe 
vereiro.

— A remessa de valores, 
pré a favor do Tesoureiro do De 
partamento de Imprensa Nacio 
nal, deverá ser acompanhada de-, 
esclarecimentos quanto à sua anli- 
cação.

— Os suplementos às ediçõet 
dos órgãos oficiais só serão reme'* 
tidos aos assinantes que os solii 
citarem no ato da assinatura,

-'j

1. Lucical Lage Lobato l 
8. Maurício Cordovil Pinto t j 
8. Miguel José de Andrade Per- i 

narabuco Pilho (acumula)
10. Waldlr Acatauassú Nunes
11. Acy de Jesus Neves de Barros ] 

Pereira j
12. Adriano Velloso de Castro Me-; 

nezes
13. Alberto Galasse Kalume
14. Alfredo Bonneí
15. Alirio César de Oliveira
16. Amilcar Alves Tupiassú
17. Angelita" Ferreira da Silv«»
18. Angenor Porto Penna de Car 

valho
19. António Gomes Moreira Júnior
20. -António- de_Qli-velra._Loi}£ô-_
21. António Vizeu da Costa Lima
22. Ápio Paes Campos Costa
23. Armando Bordalo da Silva
24. Armando Dias Mendes
25. Artemidoro Cabral de ïfrllo
26. Arthur Napoleão, Figueiredo"
27. Benedito José Viánna da Costa 

Nunes
28. Bettina Perro de Souza
29. Camilo Martins Viánna
30. Camilo Sá e Souza Porto de Oli 

veira
31. Camilo Silva Montenegro Du 

arte
32. Carlos Cardoso da Cunha Co- 
, ' imbra
33. Cláudio Pastor Dacier Lobato
34. Clodolado. Fernando Ribeiro Be- 

ckmann
35. Daniel Queima Coelho de Souza
36. Dionísio de Oliveira Bentes
37. Djàlma Montenegro Duarte
38. Domingo Rio Fernandez
39. Elias Gaitasse Kalume
40. Emílio Uchôa Lopes Martins
41. Ernestino Souza Pilho
42. Ernesto Gondlm Leitão
43. FeHciàno Corrêa Seixas
44. Fernando Medeiros Vieira 

.45.^ Franciso' Gemaque Álvaro
46. Francisco de Lamartíne-Noguei 

ra ;
47. Francisco Nunes Salgado. '
48. Francisco Paulo do Nai<úiniento

Mendes ..',-. 
49- Hélio "Couto de Ôliveir*, ,. 
60. Henrique Osaqui . 
51. Henry Checralla ICa^ath

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

63.
64.
65.

. 
67.

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94. 

s 
95
96.
97.; 
98 ,;

Hiidegardo Bentes Fortunato
Homero Cabral
Jarbas de Castro Alves Pereira
João Evandro Carneiro Martins
João Pecury
João GluckNPaul
João Maria de Lima Paes
José Achilles Pires dos Santos
Lima
Jonathas Pontes Athias
José Acúrcio Araújo Cavaleiro
de Macedo
José Chaves Camacho
José Luiz. Araújo Mindello
José Luiz de Souza Ferreira
José Mana Bittencourt Alves da
Cunha
á9§é_Maria Gomes
José MarWHeskèth CohBürü"""
José Mamão Cavaleiro de Ma 
cedo
Leonel Corrêa Pinto,
Lourival de Oliveira Bahia
Lúcio Salgado Vieira *-
Luiz Gonzaga Baganhj
Maluí Gabbay
Manoel Ayres
Manoel da Silva Braga
Maria .Anunciada Ramos Cha 
ves
Maria Paula Ramos Chavea
Mário Rodrigues., Ferreira
Miguel de Paulo Rodrigues Bi-
tar -
Milton de Abreu e Souza
Nelson de Figueiredo Ribeiro
Normélia Cláudia de Vasconce 
los
Octávio Bandeira Cascaes
Octávio Mendonça
Odorico de-. Carvalho Kós
Omir Correia Alves
Orlando Sampaio Silva
Orlando Teixeira da Costa
Pedro José Martins de Melie
Pedro VaUinoto
Raul Rodrigues Pereira
Regina Moreira Gonçalves
Renato Pinheiro" Condurú
Eoberto, Araújo de OliveiraSantos :
Romulo Augusto de Souza
Rut-lda Sílveiía Brito
Salvador! Rangel de BorboremaSilvio :Hall .de Moura.
Simão Chicre Miguel Bifar

100. Stélio de Mendonça Maroia
101. Walter Siiva
102. Wilton Santos Briio

Classe: Professor Asststcïta 
Código: EC-503-20

117 cargos . 
Ar t. 57, itens III e IV '

1. Agostinho Leão de Salles Filho
2. Arival Cardoso de Brito
3. Armando Nelson de Souza Ri 

beiro
4. Augusto Corrêa Neto
5. Adelino de Oliveira Neto
6. António Lúcio Gonçalves Bastos
7.. António Borges Leal Filho
8. Artemio da Trindade Ferreira 
9:~Albeni2a~de--earvalho-Chaves --

10. Alceu Alfredo Brazáo e Silva
11. Almír Novaes Coutihho " .
12. António Serra Alvares
13. Ari de Poitella e Castro Velloso
14..Adherbal Augusto Meira Mattos
15. Aldebaro Cavaleiro de Macedo 

Klautau Filho
16. Aloysio Nswton de Carvalho
17. Augusto Barreira Pereira
18. Canuto de Fjgueiredo Brandão
19. Carlos Santa Helena Magno e 
. ' Silva
20. Christovam Pinto Martins
21. Constantino Ribeiro Otea-o
22. Curt Rebello Sequeira
23. Cláudio Jacsonk Costa
24. Carlos Alberto Amaral Costa
25. Diniz Lopes Ferreira
26. Danilo Virgílio de Mendonça
27. Edir de Brito Alves
28. Edith Selligmann Silva
29. Elias Naif Daibes Hamouche
30. Edilson Moura Barroso
31. Eliseu Souza Rodrigues
32. Eduardo Ferreira Vergolino
33. Edson Rayimmdo' Pinheiro de 

Souza Franco
34. Edgard Olynto Contente
35. Ernanl Guilherme Fernandes 

de Moj,a .
36. Elizário Couto Bastos
37. Eurldes Brito üa Silva 1 '
38. Përnand^ j-Ribeiro' Otèrc
39. Gelmiréz Gomes
40.- Guilherme Aguiar Pereira C»ui- 

niairães '• . . •
41. Hamilton Rodrlguei' Franco

42. Helena Rosal de Mendonça
43. Heber Qülon de Monção ,
44. Iran de PÓrtella e Castro Vel-

loso 
45N José Pires de Mo-aes Rego Ju-»

nior
46. José Maria Dias Mescouto
47. José Bráuho dos Santos
48. João Paulo do Valle ftendes
49. Júlio Nobre Crua
50. Júlio Augusto de Alencar .
51. João Felicio Abrahão '
52. Jorge Pinheiro Loureiro do 

Amaral
53. José B&nito Priante 
&4. José Maria de Castro Abreu •-, 
55. José Maria de Mendonça 

^6_._>Joye,lino_guinting_ jde_ Castro _ 
Leão Filho

57. Juracy Almir da-^Silva
58. José Maria Cardoso Salles,
59. José Maria Filardo Bessalo
60. José Tavares de Moura Filho
61. Jorge Moussalem
62. José Clarindb Martins
63. João Alberto CasCello Branco d« 

Paiva
64. Joaquim Borges <Je Carvalho
65. Laercio Cardoso Salles
66. Lóris António Gurjão Sampaio
67. Leã», NSainuel • Benchiinol K
68. Laui-o da Silva Brandão
69. Leoni Freitas de Mattos
70. Lila Clementina de Araújo - f"
71. Loríwal Rei de Magalhães
72. Luiz Alberto Paiva Maneschy
73. Luiz Eduardo ,-Bo'a-res Carneiro
74. Mário Gillet Soares
75. Maria Yvette palies Maià
76. Maria leteNÜhaves Lima 
77 .^Manoel dos Santos Ribeiro Co 

imbra
78. Margarida Maria Boneff Pina
79. Maria Engrácia -Jardim Amorira
80. Maria Helena de Mendonça 

Coelho
81. Maria Iracema Frota
82.- Maria Veda Siso de Oliveira 
.83. Mário Herculano Marinho d»- Silva -x. - 
84.-Milciades Marciano ^de Abreu

Braga . . 
,85. "Manoel Barbosa de Rezende
86. Manoel Viegas. Campbell Mou-. 

thiho . "''
87.- Manoel^ Leite ; Carneim
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Ç8. Maria do Lourdes Alv 
89. Mário Tasso Ribeiro Serra 
60. Neide-Brito Otero 
01. Neuraoy Philocreon de Men 

donça.
62. Nelson Rodrigues Pires
03. Orlando Almeida Pinto

, 84. Osmar Bahia da Silva
85. Oriyaldo Araújo Pontes. ... 

i 86. Oswaldo Luiz Porte
67. Odilon Mayrlnck de Andrade 

! 68. Olegárlo Pereira Reis 
; 09. Paulo Rúbío de Souza Meira, 
MO. Paulo Roberto de Campos Ri 

beiro , & 
?01. Rubens Ouilhon Coutinho -. 
02. Ronaldo de Araújo 

J03. Raimundo Menezes Gonçalves
Bastos 

.04. Reinaldo Silveira de Oliveira,
05. Renato Loreto de Souza • . , A
6. Rogério Campos Corrêa -*£

107. Raimundo Guimarães Telles
108. Rui dos Santos Barbosa 
J09. Raimundo Nonato- Moraes de 

Albuquerque
110. Ramiro Koury "^.
111. RUtli |0 Vasconcelos Brazão

Í 12. Ramiro Fernandes Nazaré 
I», ficyla Lage da Süva Filho

114. Sebastião de Araújo Pontes
115. Ubiracy Torres Cuóco 
UJ. Vicente Francisco Braga Eloy, 

^ iWanderley de Andrade Norman-

Classe: Servente
Código: GL-104-5

15 cargos
f. i«lson Batista da Rocha
2. Eduardo Amaral Filho
á. Elias Lopes
4. Epaminondas Silva (íarcii
6. Garibaldí Lima* Amaral
è. João Burcãos da Silva
t. Joaquim Lopes
è. José Athanázio dos Santo»
9. José Themóteo de Alcântara

10. Josem Barroso Magno
11. Lino de Abreu Maia
12. Manoel Bento de Oliveira 
18. Mário Francisco dos Santos 
W. Mário de Souza Negrão 
15. Wilson de Souza- Garcia

Série de Cla«es: Laboratorista 
Código: P 1602-9.B 

l cargo '
1. Rota'Corrêa Labato j 

Pesoal reclassiíicado de acordo 
com o Decreto-lei n° 269. de 28 

••de fevereiro de 1967.
1 Série de Classes: AuxUwr 

d?'Enjenrwyem ^
Código: P-1701-13.A 

<~") 3 cargos
1. Arce;bia Nascimento Toi,._
2. Magnólia A!ves de Oliveira 
8. Marijene Tavares Martins

Série.de Classes: Parteira - 
Código: P-1703-11.A 

(**) 3 cargos
1. Dinair Silva Negreiros
2. Jacijila dos Santos Miranda ~ f
3. Yêda de Jesus Lima

Série ds CJa,s^ r .v: Prf.ícüco ' 
Código: P-;1707-9-A

C") l cai^o
1. Uílsiey dos Sarucs Lima 
^ PARTE SUPISMENIAR 

C!a',s3: Á i"iideiito 
Cóâigo: P 1709-3

(* • > 7 ca:c:s
1. Anlon!a Albuquuque de Lima 
"í. B £-ni!de 5 Ribsiro Passos >
3. 4p?,é Fn-rïc: c co F2r?elra Macedo
4. Maria à '~ Lyjrdïs da Scuza Oli« 

veá-a
5. Mariana da Silva Favaclio x 

' tí. Oneide Siha de Andrade ^ 
7. Rainiunda Arlí-ie Nasci:nsnto da 

Süva • !

(•"» Sïrvídores que já perten 
ciam ao QÜSÜO as Pessoal da 
Universidade, ao: evado peloj 
Decretos ná-meros 51.360-6J ' 
53 553 «4.

Í.E.O .
»S - ?AME,

SI — ETl 
CABS03 

OtfroKççes (

v
.»

'^

ITtJAÇXQ AHIB8IO

.d>£»0»iïAC20

• •••••• ••— • >~ -— -_
.CARGOS UB PROVUffiNTO £H COMÏS- 
SÏO 
t-cargoi d« íireção Sapar ior
Reitor

,

... . . - . .. - - •-» •

g"" uv '

SDU 
ÍOI<Í

£•«

t

j_. „

4 1

-T-V-- SITUACÏO HO V. i
R"f BE
CARSQ3 

0« 
r»KÇOES
'• 

-i

N

*
'»

----- - •-

-x *

Ct SC Jti I R A CIO,

CARGOS DE PROVIMENTO EM «ÕtóaSÏO
I«Cftrgos de cu-eção Suseriop 
leitor

Dl«tor(EsColas:ae serviço Sócia
* Sugerlor de ftuinlcs}

FOTÇCES GRATIFICADAS " .
s«cretárío(Chefe d« Secretaria)
aJEacoIaaide Serviço Social e Su

perlor de QuÍBlC&i "
b-}ínstltutar'ae. mglëh«" ê "fiédiïj-

n& Preventiva

•%

SUl-
EOiO

2-C

1

•

,

5-C

:"'

2-F

•- *

OBSEBVAÇJtO

a) Foi trsnsfefido ura- 
(1) cargo da Reitor ,
símbolo 2-0, do 0^-
MEC, de acordo com o
art . 56 da Lei n?
1 881-A/65.
b)0 c&rgo òe Reitor - 
passara ao símbolo 1-
0^ A partir- de 5 de
marco de 1968, era fa 
ce do disposto no De 
creto n? 62 529, d e 
if-3-1968. i

^

~~

CIAKS OU SÍÍIE Dê CLASStS

DENOMINAÇÃO"
ALMOXARIFE

Obs:- Os carjos indicaáos constam dss t«
41 360/61 e 53 553/C1.

_ ARMAZENISTA '

Ob»:- OS caf{0s índicciaos corram» ors tá 
belds anexas aos Decretos números" 
H 360/01 t 53 StJ/Gi.

issiíf ENTE COM"ERCIAI

OFICMt PE ADMINTSTRAÇÍO

Obsï- Os cargos Indicados constam d«j ta 
,bâ>s anóxss »o» Bccretos niumror 
t» 360/61 c M 533/6'-».

^

CÓDIGO

AF.101-1QB-MEC

ítA.P> '

AF.IOÏ.IOB-MEC 

- ÍA-íp' *

AF-103-16C 
t«

> ' *

AP.ZÍjtlça^UEC"»/
UAjPJV • ,

*•• ' I^

NUMESO 0£ CAÜOOS

SÜJACAO ÀNIttiO!

(KW

1
3

tï

1
T

T"

,3
s '

IS -.
3}

|

£xcc 
KNItS

•
"^

* v 
*• ï 
* I

^
*.\

«j

V

noa
SOBO

• 

^t

)-

brj
'l

*
•

,

VAGOS

*

s
6

ï
\

F
; (
f**
** 

, ï -

ï

3í

SiIUACAO NOVA

KXOi

7

eis

nts
26

r i
2 .
5

í»v
40
«0

EXCÍ
teNTU
«Vl=tf>

;*r

a
:]'

i' i

s.
v

«CM

.

U

V

3ii
T»1

'í- ;
. i

I

' •

^,
"^~

v.

VAGOS

«

7
U

:o 
jti
!í

7"
3

_ 2
S

H

^

91
68-,

i

V" ' ; .,
Foi uWsTerido t (ura) cargo da
classe.B do MEC (irt. 56 <ta Lê)

Foi transferido 1 (ur.J ( 3 r?,t <•-, 
fiasse "ido MCC (au. M. Já !.ol 
í 681-,\/03).

Forem transferWos 1 (u:n) cargo
da «lasse ç, 4 (quatro) da clas^o s- 
8 e'l (um) da classe A. do M lïC 
(arl. W "ia Lei n? í 88)-A/fr5). . "
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CLASSE O'J S£Si£ t i C L^V.ES

DENOMINAÇÃO

ESCRITURÁRIO
,

C^>s:- Os cargos Indicados conttanvcías ts

51 3úO/61 c 53 55J/M.

^

ESC p.r.vnNïE-DAT!LOC RAFO

TÉCNICO DE ^SXANIZAÇÃO

TtCKlCO AUX.DC MECANIZAÇÃO
Obsï- 0 cargo indicado consta Já tabela a-

rexa i^s Decretos u^s. 51 3CO/t>l e
M 553/64.

TA3W-r.\ro -
.

' Esir.coA^U.c-ur.O

CÓDIGO

.\r-2-:. loo-Mte -,
lOQ-rP '
8A-MtC& ^ - p p
6A-1'E

AF-:04 - 1

Ar-ioi-ita
KA

AF-lOJ-MB-PP
SÁ

/.!-:.'!.!»

AI--.O:-U
—

N u :• í(j í l C ARO O.S

«^"U^C^O Ar»'_8

3
37

3 
107
27

177

.

^

*

I

-

1

.

—

í * '"í.

«mts

v
*
•

f

.

f
•

ft
-

^

^

&O-JCS

.

.
•

„

.

f
+

f
•

f

f

Cu

v*M,

.
5

75
1

bl

^

^

•

m

•

.,

^

5-IUAC *-O INOVA

f>0i

50

50
lt,J

-. 
80
to

1
2
j

2
3

5

T

3

5
5

("Cl-

,

^

„

.

^
*

^
•

.

.

plCvi-

w

_

.

*
„

.
*

^

.

\A03S

55

J1
8i

eo
80

1
2
3

I
3
4

3
3

5
â

|^, = !,««,, -

Foram lr,ïi"ií<.'ridos 3 (três) cargos f
da clarse B c~^ ('.r! J da classe A'
do MrC (.>rt. 5C Jj Lcl li» 1 4 8SJ-AA-'

^
1

X

CLASSE OU SÉRIE CE CIASSES

IN. !• i' t i ——— r- ——— -. —————— ̂  ————————— _ —— *' '- •"• • ————————————————————— " ————

OE.NOMINACÃO
l" —————— - T - — - ——— irr.TT.-.~T.; - - ,.-'.' '-r —— -<-

"ïí.C'CCO D£ ADJa.NlSTR-'iÇÃO

éSaSIENTEDrAS.-aNUTK.-.ÇiO

~ TESOCRORO
TESOUREIRO AUXILIAR
Obs:- O cargo de Tesoureiro consU da ta 

bela anexa ao Decreto n? 51 3EO/51.

PEDREIRO 
Obs:- Os cargos indicados constam^das ta 

belas anexas aos Decretos números 
61 360/61 e 53 553/64.

CÔOlGO

7A-MEC

/..r-c3i- j:c
21B
20A

.,,.„,. , 6B
14A

AF-701. 17A-PP

AF-V01* 11

ft-101 . WC-PP 
9B , 
8A-PP

K U '.' í •" O C t C A í 0 0 j

S^U-^G AN';S Z *

vcs

1
1 .

•
.

—
•

1
.

t
4 
5

£>•«•

•;
. -

.
•
„

m
•

^
.

•

"ü

;

*̂•

•̂

.
*

r

.'/ CCS

:
B
.
*

.
•

»
.

~

S 1 u'': iO rJDVA

„»

CO
40

1
2
2
5

3
3
6

í _2 "

1
3 '
4 
9

t'CÍ-

-

^
*
.

.
•

.

•

PiO.i

*

B.•

•̂

.

• .

VAOS4

20
1?
39

1
2
2
5

3
3
6

1
1

1 
3 
4 
B

0, K,,«.,,

Eoí transferido 1 (um) cargo da 
classe A, do MEC lart. i'5 lia
Lei n? 4 8SI-A/65),

' ffl,

X

£âta classe foi alterada pelas
Leis n?s. 4 061/62 e 4 345/64.

'*,

CLA55£ OU SÉRIE Oï CLASSES

;; DENOMINAÇÃO

SERVENTE"-DB PEDREIRO

PINTOR
Obs:- Os cargos Indicados consiain das ta 

N belas anexas aos Decretos números
SI 360/61 e 53 553/64.

AJUDANTE DE PINTOR
Obs:- 03 cargos indlcad*s constam das u 

'^ belas anexas aos Decretos números
SI 360/51 e 53 553/64.

K,

AUXILIAR DE ARTÍFICE . '
Obs:* O cargo indicado cuasta da tabela a*

noxa ao Decreto n? 53 S53/S'
v

. COMPOSITOR
Obs:* Os cargos indicados consttt*t das '

tabelas anexas aos Decretos nútno •
roa 61 360/61. e 53 553/64. •

"' • • i ~ '««

RESTAURADORDE LIVROS E DOCOMEN
TOS. . \

CÓDIGO

A* 102* t

.
A-105-IOC-PP8B-PP ' 

8A-PP

A-106- 5-PP

,.

-< .

A -202- 5-PE

A-401-12D-PP
10C .

&B
8A-PP

A. 402. 8 •

NUMEÜO CE CAtGOS

SIIUXCAO ANKtlOí

,«*

.

t
1

•4
6

4
4

t
1

1

'̂i

ST"

^

HNlt?

,

•
•

.

—

m
—
.
•

.'

,

PtOVï. 
SCïiQS

•

•

^

^

^

"""N

.

^

m

A

%

VAOCS

.

«.
*
,3
3

3" 3

•t

*̂
m
í*
.

SHUACAO NOVA

ÍIXO»

6
6

2
> 
4
8

S
5

6
6

2
3
i- e

15

r-T

sxct-
KNHS

»
•'-

»
*

i

*

——

.

9

m

*

..

MOV(. 
5ÔSOS

*
•;

•
• •

—

m

\
m• ,
.

«.
.'.

-

VAÒOS

6
6

^
t
S 
S*
4
4

S
5

1
9
4e

11
t'''
2

í OBSEKVACO.S

-

r

~

>s X

SiII
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II

eiM« ca «,/if o't et/
OlNOMffcA.CA-O *JWtt*^*'"

fijnrr ïunnuir ,. . r,.. , f frita _ iw
\cpMposiTOB MECÂNICO'

HM* Oi cargo» lndíc«da'« constam e» tf
w*.w ***••-• •" WWEl-*Jití" IfJ* •>*UV U >*

j ï

(«SCADeRNflDOR . i

bela uici.ii ao Decreto Q? 5J SS3/C1

.,
IMPRESSOR

>J — •-. belos anexas aos (Mereios rúmércí
Jl J60/61 P 53 553/0-i.

ítIPÔORAFQ
, feu - Os cat-fos inoicoeos cc.",s'.5n flc« tj) 

belas anexa» oos Dccrc»-* '" "N
S) :::/<,! e 53 S53/H

•-

' < Ò OTO O

A. í 05 t ,120, j
ATÍP» « JOOj

B8 / i

S í

.
A.«J . IZO-FP

03
8A-PP
«A -PS'

-

A-^ii}. nc-pp'
. IOB 

6A-PP

i

S'-

fiíOÍ

^- *
.1.

6

-JL
í

i •
*

6

10

1

7
i."'

n

l-nr^

.' .'C

!>Ct.

fc
•

- '

.
• '

m

1

j

y

^
•

1 "

.

m
•

J,

,

I

i -1

t:o t
>

.
•

•

u
i

T"

9

;
-r

i f

j
3

— í "

•f

~ —

{

"ïT

4
5

i j

'

' ^

f

-

9

^

"

> *.0 -'

'í '.

.-

-

K-

f
•

^^ t
t

'

A.

i .•.v-

2
3- 
5

_L

ï

4
~

^

— rr

3
S

——

í

j fc;:'' /ACC'Í
i L

' "
E
!

!
i

>

CLAS:E ou SEÍIÉ OE CIASSES I

DENOMINAÇÃO

AUXILIAR DE A KISS G RÁFICAS-^•-

(APRENDIZ,
^- . J

\
rXO.21.NHE! RO

<AOXUt>n DE COZINHEIRO
^" - r-

T ff*A!DEI RO

j AUXILIr\R DE P/tDEI^O

/CARCAO

CÓDIGO

A-410. i
— * — i

A-411. 1
_j. .

A-50N (B
*i Ad /l

"*" \

A.50J .^ 6

A-505 . «B
SÁ

A-50Z- > .
•^

A«SOJ. TB
. «A

t: j M E » o s ; c • ' :• o s
StrLJAC^O AN't2Ol!

I<XOS

.

,s

•

*

^
*

#,

^
*

_. _

PÍMíS

.

^

.

*

.
•

^

^
*

A

PfOvi.

.

^ 3

.*

«

.
•

m

.
•

_ ra_

V^OS

.

.

.

.

.
•

.
•

__

:.'^v*o só /A
CXO!

1
3

;~T

j
"T

e
6

1
__L2

. i
t

3
.3
£

(«Cl.

.

.

.

.

.

.

...

.'

.

^

PïOvu

m

.

.

^

.
*

. «a»

,,c«

3
T

«,~7"

2
;

_ t_
6

i
i

, 2

_ ï_
-

,
,J_
! .

f OBS£'VACÒC 5
—c

v

.

CIASSE OU S£fi£ C£ CLASSES }

DENOMINAÇÃO !

COPEIRO

BAIlBj:i'U.

- " j

rAjtr,Nn,iKO
Übs:- O j car^o'- untí^iH.1** c - - -is *,* f \\

b í* 1 ci ^ ani'\y , üoí De-f i « ' . -ri Cí t*j
ií 360/61 c i ^> /t 1.

N

v \'ÏCI:M !';<> j*
i

,*aW ,,

-

tÕOIOÓ

A-504- 60 * 
•Mjf .

A -505* 8? Y6A r

j
A-COl. 13D ^ j
/ IOC ~- '

9B-PP
«A-ri' . ,

!1
'

.\-6v3- 1 3n-fP . i
JOC •
ou
SÁ J ;•'

^üíftíOO O E CASCOS

S TuXcAO ANIERIO8

f!XC!

« 
«

.
%

1
*
1

: 3
S

1
j
j
3
•i

t

i:

IXCE.
MNIES

^

' .

»

- /

.
v
•

: ,

,

^

.

«

'

BOM- 
SOtIOS

•

4

4

i

t
f

t

(

1

,

è

f
• •

<'-

já L

VAGOS

1

4
*

^

*

•

3
3

j •»,
3
3

AÍ

S1IUACAO NOVA

nxos

1
2
3

]
£"T

' á
J •

i
15

5
3
4
é

-15

2

«C!. 
KMÍS

t' i
.
«

•
.
.
.

i

*

»

*

*

e

MOVI. 

SOKOS

i
1
it

.
«

i
*
„
•
«^

.
*
•
*

*

' 1

VAGOS

1
2
3

í
2"4

1
3
3
e

13

> l
3
4

_6_

2 T

' (vNiv»fai'
— w-.

•

'

x
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CLASSE OU SttlE CE CtAS

DENOMINAÇÃO

ELETRJCISTA ENROLADOR '

^> x

ELCTRIC1STA INSTALADOR 
Obs:- Os cargos indicados constam das ta 

belas anexas aos Decretos números 
51 360/61 e 53 553/64.

•

ELETRICISTA OPERADOR

'?• ENTELADOR E ESTOFADOS

V, '
^ ' 

MAMPULADOR DE PRODUTOS 
' .QUÍMICOS.

CLASSE Ou SteiE Dl CLÃ

i ——— •
DENOMINAÇÃO

BOMBEIRO HIDRÁULICO 
Obs:- Os cargos Indicados constam da» 

tabolas anexas aos Decreto* n?a 
61 360/61.C 53 553/64.

AUXILIAR DE BOMBEIRO HIDRÁULICO 

MECÂNICO OPERADOR

'•N

' <'

MECÂNICO DE APARELHOS £ INSTRU 
MENTOS

MECÂNICO DE MÁQUINAS 
—— Obs:- O carjo tidictxio const» - «1» 

• tatela ancxs só Decreto numero 
• ' " ''53 553/_64.

SÉS

CÓDIGO

\-801-12D
IOC 
9B -

£

1-802-12D-PP 
IOC 
9B 
8A-PP 
8A-PE <

A-803.12D 
IOC - 
98 
8A

AS

A-903-103 
8A

A-1001-8B 
6A

SSES

CÓDIGO

A-1201-10B-PP 
8A-PP

A-1202- »

A-1301-12D 
IOC > 
98 
8A -

A-1303-12D 
IOC 
9B 
8A

'X-1306-12D 
. . . - 1QC . . 

9B 
8A-PE

mim • ———— '•- — Í-ÍT.-UUJ-J -' -- — .--.-k —— 

. . CLASSE OU SERIE OE CLASSES

' DENOMINAÇÃO

BORRACHEIRO

• LUBRIFICADOR 
( •

MECÂNICO ELETRICISTA
>

FERREIRO 

SOLDADOR

' *»- 

"^

1 v - fUNDIDOR

1 té - ' f
•f * t
*íU * '**••

CÓDIGO

I A-1C01- 83 
6A

A-1SG2- SÁ

A-1C03- 103 
8A

'

A-I703- 12D
--, ioc

9B
8A

^1706 -12D 
IOC 
9B 
BA

A-I707- 12D 
IOC 

OB 
8A

1

NJMERO Dt CAÍOO5

SliUAC*O ANIÍtlOÜ

"°s 1

• 
•

1
•
3
1
i

«

• 

*

»C( '

•

•

SO;J"OTS

•

* 
• 
*

»

•

*

3
J—
4

• 
• 
•

•

$"U'CAO

1X01 (

1 
1
2 
2
6

2 
3 
4

C 
15

2 
3

10

2 
2 
4

2 
2
4

xct. r
tNTIS S

•

/

NOVA

•O-"- v 
OfOS

•

ACOS

1 
1
2

0

' 1
3 
4

c
14

1
2 
3 
4 

10

2 
2 
4

2 
2
4

NUMEüO OE CAíCOS

SÜUACAO ANTEt'0!

•XOS

1
4

* 

•

1 
1

ÍXCl. 
MNIÍS

•

PfG-t 
SCílOS

• 

•

-,

AGOS

3
3

« 

•

SI:JACAC

!l>0i

4
4
8

5 
5

1
2 
3
1

10

1
l

1 I 
2 
5

1
2 "3

10

íx-jí. 
•SUS

-

NOVA

PfCvl. 
SOtiOS

-

VAGOS

3
4

5 
5

1
2 
3 
4

10

1
1 
I
T" 

i
3
3
a

NUMtüO 0£ CASCOS

. SITUAÇÃO AMíï O3

FIXOS

1

"

etcí.
KNTÍS

•

» 

>

flOvl
SCl!Ci

•

-

VAGO

-

-

SI^UAC^O NOVA

nos

1-
2 
3

5

2 
3

1 
1 
1 
2 
5

4 
1 

1

l
2~5

1 
t
2 
2 
G

txC!.
O:MÍS

-

-

fïOVl.
SOSiOS

•

-

VAGO

1
2 
3

5 
5

1
2 
3

1 
1 
I
2 
5

1 
t 
1
2 
5

t
2 
2 
6

O8SEKVACOES j

t "*",

f

\ 
—— 1

ti
OBSERVAÇÕES \

í
i

^ i

ir 

t

a 

í , ;
ï i

í •

'" !
O8SEKVACOES ' \

1 i ' j

ÍC

xJv

/ 

^

íV --\ • «,,
r^^- ' '. , ' 
.' ' ( •

í'' '
*•'&, • • • .

\ * . ^ . s ' ' -\ '

í> r ' • . " * " .-••".•-.. - - ' i

j

i: 
i 
í

i

i 
1

S
í
ii ; • i

! 
1

J|
•

íl.

j"

Ml 
!

1 1
9

l
i
í? 
í.

Í! 1

»r
í i
Í!

1 

i

(l

i"
*i

A

S

r 
f,

i
i
! 

1

I

1 
i

t
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\ tlM-OM.NA-CAO

I _ •'CígTOillSTÃ 
TOM* p**cargoi ínflcaeto* constara da» 13 

Éelaa anexas aos Oecrctos'nSmef 0*8

l ;«nATo!ãíw 
(' 

«IBUOTVJCSRÏO 

,

críso'7-ríSq'^ -

*s

£A»pp j 
6A*Pv ' :

?T*íOf * $9 
r ?*

SlSHMO&tM»? i

CIASSE ou SEBIE oe ci«sstï
5 W- ... ...-r- ' e-.--— -

DENOMINAÇÃO I CÓDIGO
IE ———————————— *____ _..,..., „ —————— L. ..._„. ........

I AUXILIAR DE BIBLIOTECÁRIO 
i OUs:- Os cirgos Indicados constam cVa 

tabelas anexas aos Decretos fo'.'3 
51 360/61 e 53 5Õ3/C4.

? [-ciiET!: LÊ DISCIPLINA

| • INSPETOK uc jii-uisv«
SH Ob&:« O ca;£o incucado coísïa d^s Io',''*

ï 51 .(.!'/«! C 03 553/6-1. 

II . PREP<?fL\DOR DE TEXTOS

í ' ' "
í „ Dcc-vtSTAr-^Tí

EC-;O:---MEC- -
7-PP íf 
7-PS- *" '

EC-2CJ-12

CC-.:Oi-IOB-MÉC 
10B-PP 
£A-iM£C

^""''iM - '

EC-302-208 
19A ,

Ijj ' CLASSE ou SEÍIE DÍ CLASSES •

,JU DENO.MINACAO

| ' . ARQUIVISTA 
] ' Obs:- Os cargos indicados constam da la- 
j - ' bola anexa ao Decreto n? 51 2 CO/Cl.

REDAlORf

1 RE,vison 

DISCOTECÁRIO

CÓDIGO

EC-303 -11C-PP 
8B-ME(7 
9B-PP 
7A-PP

EC-3Í15-22C 
21B 
20A

EC-10G- ICC 
J- UB, 

12AÍ

'K,

8A

Parte íj

,

'siíUACAO ANlttio?

I'XOS

\
• 

•N

f

4
••

i

i/a-
MNU5

•

*

-

fiQtf.

l

•

i

VAGO!

•

"T*

* 

*

•-,

SIÍUAC/O NOVA

'ixos

N»

e
_1
12

n
30 

3
, 2 ^

10
10i?r

i i

ixci.
DtN IS

•

1

"

PÏOVt. 
',O:OS

•

•

*

*

VAGOS

3 
2

J 0 
6 

U

ft 
IO

11
26

2 
"4"

9
10

KJ.'/ £50 Cí CA5O03

SI UACAO ANTECOí

I.XCS

1

9
e 

is

i
l
2 ; 
4

.•

£XCE.

•

•

*

'^;

-

•

:

S'IU'C i.Oí,C.A

.•AGGS Í>>"S
l

8 
1 
9

•

j

aet 
^y

3

t

3

1
I

K 2

£^Cf.
v- ,' ï

«^

0

:

;~.;

a

1

3 
j

7

__ 7_
' H

t

i

NUMESO OE CXüGOS j
SITUAÇÃO AKIE5ÍOS

mós

11 " 

2 
4 
8

EXCE- 

CÍMES

:

PtOVi- 

SOtIOS

r,

II
* 

•

VAGOS

1

3

- "

.

SIIUACAO NOVA

rixos

4 
S

7úT" 

l
2 
2

1
2 
2 
S

9
2

EXCE. 
MMES

•

socos

•>

VAGOS

4
4

7 
IS

I
a
2 
6

1
2 
2 
S

2 
2 

• 4

••••••••^•••HHiBIMMiV

S.
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>

fCBSEtVACOES'

S

*

Po! transferido ! (jmï csrco d» 
clasçc 3, do MEC íarli 5G* & .

l :6 ts ,v« i:;
Mrc (ari. SC, íu L.l r.lT. ;.a

Porsn transferidas 1 f,,r ) c;r£* 
da classe B c 2 ídoi-J tia cisssoíï 
A, doMCCbrl. 5C, lia Lei afj

V

L

PoASEit.^SSêÕ'
!

Foi transferido i' fcm) cargcndÃj 
classe B do MEC (art. SC.da Lcfl 
n? 4 881-A/65),

í

J

' ' ' *• '.

^\
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CfcASSE OU SÉRIE OE CLASSES

DENOMINAÇÃO

- Í>SOPES303 C-HEDRiTICQ

. 'n> WOFE3SOS OE E".SII!0 SUPERNOS , s 
-- 

^* ÍNSTRUTOB DE KSUiO SUPERIOR

f v PSOFESSOR C4TECWSTICO fll.TERÜ.0) j

1 
*^J PROFESSOS RECENTf OE CADElIla VA04

' PROFESSOR AD JUNTO '~--^_
Cbsi- Os cargo» Indloedoí eonsfon da> 

^ rã 1 ecoes anexos aos Decreto» nu 
-c..ro« 51.360/íl • S3/553/64.

CIASSE OU SE6IE 0£ CU

DENOMINAÇÃO

ffiSSIgTENÏB BS-EXSfflO SUPEBIOi 

1WTEU70R 03 EN'SI.N'0 SUFEPJÓfti

'jFsoFESSOB ASSISTENTE'
V»s:- O s cargos indicados íonsum^ dás

• S-os SI 300/01 e 33 553/Gíjj

CÓDIGO

6C-S02-22-PP > 
S2-PE j

EC-504-19-PP % 

EC- SOI- MEC

EC-502-23

ISSES

CÜO-GO

EC-503.20.P"* j 

1 \

EC- SOÍ-Jt 

l

1

CIASSE. OU «fii£ OE atfJSES

t UfOMlFACAÓ-

4?fiOFESSOR DE ENSINO SBCUN0AB1O 

^pOÇESSOH J3.BPR&1JC4S EPUCATIVAS

fÇBOFESSOR DE ENStSO PRÊ-PB1MAR1O 
f B PRIMÁRIO. 
Vfebt:- Os cargos Indicados constam <Ja ta- 
s ícla anexa ao Oecrtto oï S3 553/64.''

A 
j^SSERV/lÇpR DE HOSEÇ

gREPARADOR DE MUSETJ 
f%II>0 cargo Indicado consn da tabela 

' anexa ao Decreto al> V JGoyeí, /

toa^^i " V|t^EBíâB-J j

CÓDIGO

EC-507.19

EC-511-U 
f

EC-su-u-v. ^ í

EC-601-20B

EC-C03- ^ 

\

NUMERO DE CARGOS

SITUAÇÃO ANTERIOR

f A CS

270

270

à
n

*

a 

1

'39 

Ï3Õ~

EXCC-

T

;r:s

i

V.CB

202

"02 

38

38

ir

SITUAÇÃO NOVA

eixos

270

270

270 

270

ÇXCt. 
DENTES

-í

-S

.PROVt

'•-J

VACOS

211

211

J

-1

169 

i 69

NUMERO DE CMiGO-S

SIIUAÇ.AO ANitüiOR

nxos

í ''

143 
52 

233
i i

' í

l 

1

i l
]

1

IXCE.
«NUS

i

i
J '

ï.

i

PiOVl.

í f 

i !

k
*

1 
• I 

I 

i 

í

í

VACOS

24

i 
j i

92 

116

4 

V

1

STUACAO NOVA

50(1
500

EXCfc 
KNTB

J 

i
* 

j

|

t

t

i

í
j -T

í

novi. 
soías

t 
*

t

VASOS

! ,
-r,

'

nuVECO D£ CASCOS

SiUAC'0 Ar^EKO»

I-XOS

.23 
23

"T

íxCí-

*

•

;s;,

-

,_ i

-.-.-y.

í

l 

I

S 'JACAO NOVA

I.XOS

•io
50

10 
10

40 
40

1

2

3 
-J

4
4

£XCi.

-

•

Sói

*

*

VAiOl

50 
50

10 
10

19
19 (

1 
1 
1 
i

3 
j

4
•í

\ 'fsf .
,' OBSERVAÇÕES ...

de ocôrdo com o ort. 56. d»J 
, lei o» 4.88I-A/6J

o Enquadramento de oc&rdo COO) 
o item II, do ort. 57. d» 
Ul i>» 4.8SI-A/ÓS. '

b Enquadramento de ocSrdo coi»^ ^

<Jo Io. n» 4.88I-A/6S

c Enquadramento no forno do 
Parecer n& 277, do aoósto dï 
I96S, do Consultor Geral d« | 
Republico. \

<s" E nquadramento do acordo cof f

da Ul n» 4.88I-A/65. .

li
a

f s- ' ~ *
- j "OBSEtVACOÊÏ

.
f

Enquadramento tfs acorda coat flí j 
item m, do orti 57, dl Loi tSu ' 
S 881.A/G5. ' t

; t '

Enqu;Jramcr.ro te «tordo 6o"HI Ojl ( 
l:cm IV, do íítt 57. dj Lol oW * 
Í33I.A/C5. l J

li
|i
t )

'1

! ï

CBSCUVACOES • i

——————— '' í

- . 1

l

1

. ^ -li 
- . • •* . /
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H

í 

t

4i
\
4". í

s
li

i
*N J

í

.•*

i

7

CLASSE ou suiE. OE ci/-s:ís «*

DENOMINAÇÃO ~

ÏOÍSERVAIOB 50- PATRKtolO HISTÓRICO D 
1KTÍSTIÇO. .

**>

" -lUXILlAR K C CHSEKVAJQE IO PATM-OlIIO
- . HISTÓRICO E ABTISTICO. 

| técnico K EBuaçïp

t ASSISTENTE JE EKjCAÇÃO

L '• ' "•.••;

CÓDIGO

EC."54-?0-I 
. 15-J

•r*

K-70Z-Í2-0 / 
21-3 
fO-A 

i

ÏC-70S-16-B 
14-à

ClASÍE OU $£ü!E OE CLASSÍS

DENOMINAÇÃO

;ZELADOR 
Obe:- Os carjosándicados constam das 

tabelas anchas aos Decreto* o?s 
51 3CO/61 c 53 553/64.

J SERVIÇAL l 
I Oba:- Os cargos indicados constam da y 
II bela anexa ao Decreto n? 53 553/64.

«ERVCNTE DD NECROPSIA

.

SERVENTE 
| " Oba:- Os cargos indicados constam da ta

.-,_ 51 360/GI f 5 3 553/64. 

CO A RD A

CHEFE OE PORTARIA

f PORTEIRO - - 
Cbs> O a o .-.> f os indicados constam das 

tabelas anexas aos DecretOt 0?3 
51 J60/61 e 53 553/64,

CÓDIGO

GL-I01-8B--PP 
7 A -PP 
7A-PS

GL-lCJ-tB 
51- PE

CL-' •- s

CL- 101- 5-MEC 
5- PP 
5- PS

CL-203-:«B 
M

CL-301-13

GL-30:-11B-PP 
ÍA-PP

t . CLASSE OU SERIE OE CLASSCSi

ijl DENOMINAÇÃO

!jj x. AUXILIAR DEPORTARIA 
^j ^ Obs:- Os cargos" indicados constam das,\a 

3 f^_ s bclns anexas aos Decretos números 
m 5 1 360/Cl e 53 553/64.

ASCENSOIU^A 

*• • • FEITOR 

! TRABALHADOR
Obs:- Os cardos indicados constam das ta 

bclns ancA.^s aos Decretos números 
51 360/61 c 53 553/64.

OPERÁRIO RURAI. 
Obs:- Os cargos indicados constam das ta 

belas anexas aos Decretos números 
; 51 3W/JM e 'J3 553/f ' '

AUXILIA ÍÏ.RURAI

CÓDIGO

CÍL-JC'1 - SB-PP 
7A-PP

GL-iíl-i- 3 

GL-4Ó1- !

CL-IO:- ;-pp

P.-IOT- 6-PÇ- 

P-200- 3

NÚMESO OE CABGOS

SlïUACAO ANIíüiOÍ

,«»

.

s>

-

IrCI.
OÍNTtS

-

-"'•

•SOIKK

-

-

VAOOS

-

-

S'IUAC>O NO M

ruos

1

4

1 
2

-f" 

3 -

-í-

IXCI.
KNlti

-

-

"«;
-

-

VAOO'-

1
1

•7-

1

"f"

3

0

NUWÍ8O 0£ CACGOS

S':u'CAO

1'XOS

6 
2

10

5 
s

1}
112

176 

l '
_JL

t>Cf. 
HÍ.TÍS

"•í

AN'C!'C1!

PÏOV-

«a

VAGOS

3

j 

~1

45

45

SlüACAO 'O.-.

; «os

n 
n

12 
12
24

12
12

250

60 
60

120

8 
8

8 
16

ixCl.

•

H0.1.

•

^

11
fl

15

!2 

i 'J

13

119
TTT

60 
CO

120 

_8_

T 
7

U

NÚMESO DE CA8GOS

SlïUACAO ANUSIC*

IKOS

1 
1 
2

40 
40

3 -
3

ÍXCE- 
OÍNTÜ

4

ptovt.

'

VAGOS

I 
1 
3

40 
40

2

SUIACAO NOVA

rixos

8 
8 

16

2 
2

'10
10

60 
60

4

8 
8

•l l' 'x ."„ • , ""'•" ..,.-,-- ,' v "" . " \

| .. . .. —— ̂ _ ,.-_ ————— , ———————————— - ————— ""!' " "."' ' • ' '

EXCt. 
KH1ES

•N

^

PBOVl-
sonos

'

VAGOS

8 
8 

16

2
2

10 
10

60 
60

~í~

S

•••«•(••••••••B

* '
OBSERVAÇÕES

J ' P,

O8SEIVACCUS

Foram transferido» 15 [quinei 
cargos, do MEC fart, 56. dt .• 
Lei n? 4 &8)«A/C3)« {

* v. - ' -^ 
-A ^ . - - .

* ' - 

i~
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CIA:. í' c u :í ? : c: c-.*:.::

D : N D v. i M A c A o
ORIENTADOR MUSICAL,
CAÍS:- Charco indicado consta d.t taÍH-'a •

ftne^ía ao Decieto n? 53 ã03/l^.

CffiE-ltCMCO _? :. , -x.
.» Obs:- O cai s» indicado consta da tubcla 

»jieM 40 Discreto ri? 53 593/6-(. '
:

FOTOT.RAFO 
t)bí;- Os caijos üidlcadas constam ds Is-

beta anexa ao Decreto n? 5i 553/64.

AUjaUAh OE FOToCWfO
Obs!« Òj.càígos indicadod cor.sla.-r. da^ta-

ktis ane.va ao Deu elo n? 51 3bO/í>!.

1 OP£Pc\DOP. CiNUMATOG.Uf ICO

ftHXll t\". DC OrcáSOOR ClXEM.no-

'•'.

c 6 j • o 0
I'HI'1 - 10-PU

fldl- UC
1W ^ 
l.'A ;,

-N

P. -.M. nc-PP "f
' liK f i

' •

f.-.i3- c-r?

p-r.o<. i

P---Í-5- S ,

NUWE.O -i < ^G0>

S'UACW ANUKOS

UOS

•1
t

f

i.' 1

t

2
3

j
. l

.

EXCE- 

W NUS

.

— "^

^

S

-

.

.̂

w"

.

.

f

,«K

,
1

„

' *!

~

5

THIAC*'.') 1.0-'*

.'^

4
•1

- 1'i
':l'-

~^~

4

•: i 4

N

%

Ú

;„
"

«*t
.

*

v

m

°c%,

.

.
*

^

VA_O'

^
í

1
b

TT
i"

3

4~5~

_5 5 "•

in

*_

OSStüVACOCS

* '

x

•>%

>

m'imnn««-»n-ri' M' ——— .'.^ja>..uL«-uMiai»...'.,4.-. — «i* -. . n.t^.pr 

JS- CtASSS OU SCiTi-S Cí Cl'vS5£5

CENOMlt-iACAO

CW5íiriC\DO!l DE rEDKA.?

^

^íi>-- '"^fc. 'V1 C* 
TÜCSK.-O OS CONïnSlLÜDADE . ,
OÕ514 Os CírjJSS indicados cor.stsm d.- :^

fcclSüjeià soDitieioB? 31 3(.0/ãj

083ESHRTA
CSsi» Ct> tarso; lí.Jicsccïï cchnwa dn< 
^ tebâlss 2Jíexïk& aos Decretos nu -

IBÍíòS 51 Sid/61 c 53 55V«'.

MSttUS OE PESJSfBtSTA
CbS!* 0 C&r£Q tïfiSÍCxïQ ç^r.ÃtM Jj i^Çf-la

tiíKíí ao Oiacío a? 53 D5;,'6i.

C5SFEÏQS SLETHOTtCMCO'
** x ••" ^

EUTEOTÍC>iíc4i
^ -t '

i

có;5 .co ;

r-Mi-nc
'-B
IA

'

P-?Ot-I5B-PP
13.V-P? .

f-1001-lCrC-PP

MS
12A-PP

•;

P-M05.12-P1
'*

• -p-iiOMt- - - - -

P-liOi-159
13A

-

N... NliMíSO OE CAÜGO5

SITUAÇÃO ANtESIOJ

CXOS

,
*
•

1
|

- <^

t

_JL
«

,
1

J- -

%
.

cxa-

^
*
.

i

»
f\

*
*

^

--•"

,
* "'

' i

«OVÍ. 
SÒEíOS

w
-
.

.

fc
*

w

- -B-*-

^
.

VAGOS

.
•

.

.

*

3
T

.

--+ -

9
*

SITUAÇÃO NOVA
n*,

1
l
1
i

8
•i

To

?
3 
1
ï

3
3

_;»_2"
3•5
ã

MCE.

B
•
.

"•

•

fc

^

i

~ ^r —

»
•

Swi
.
h
.

,

.
*

^

V.^-»^

^

.

-

,.M,

l

l

!
ó

i
(,

U

1i .
4

U

J

£

-- ;_ _ •
2

>5
3 %
$

•

O,- : ' - A'. ;-ti

'-x

,

_„..-„-

•

ClASU OU StSlE OE ClAÍSCS

•^«.N-ACAO

V DELINEADOR
1 Obb:- O cargo indicado consta da utel» 

anox» ao Decreto n? 53 '553/61.

v MáSTRn~5E OBRAS

AUXILIAR DC E-NCÍvíniCIRO

TÍCNtCO OE LABORATÒÍUO

».A'BORATO1USTA
^ Ot>s:»OI cargos índtccdos ponstam da ta 

. • ' fccja anexa ao Decreto n? 51 3GO/6U
- •

ftO.^atl&a DE LA8QJÍATÔÍUO

f ;

CÓDIGO

p-isoi-isa *"
UA-Pf

P-UOÍ- I3S
«A

P-IJ5C- tSS 
U A

P-1601- Hil
UA

' ' >

P-I6«- 1B-MEC'
3B-PP '•

^
1MW3- «

í 
;*•* .S

NUMERO DE CASCOS

SI;UAC<.O ÂNIMOS
r-<os

-JU

.

.

^
•

1
í.

M.
36

, J

EXCC-
MN1ES

~

.

.

*

^
T

'-

!

MOW.
sows

**

.

.

,
.

••

, » 1

1 
J

VAGOS.

.

.

.

.

i»'
5W

SHU/^AO NOVA

fixes

3~<r~

3
3
6

2

4

S
S

K-

.
18, 

J8 •
3S-

15

EXCE.
KH1ES

•

.X

.

,

, •-

PÏOVC' 
SCÍIOS

•

.

.

.

.

-v

4

«CO,

.1,t
s
3
e

a
1"

e
8

10

' 15 
15
30.

JS

"

»l

'\<S
f

*N

.

Foi transferido"^ (um) c»rjo d» 
-elMíeSf, do MKC furt.^ :J- '
Lsin?^t 88I"A/65)V(;-^-

^

~v ,

-i



Seguncla-feira;, 24 DIÁRIO OFICIAL (Secáo l — Parte I ) Março de 1969 2507

tiASKOy-^tcc.^s

DENOMINAÇÃO
«•»"• . —— nfg««iii. i . —————

AïliN&ËHTB

A

AÜÏÕLlAlt DE ENFERMAGEM
Obu;» O-s cii (;o» ^dic*dç5 cojiiíjin das 

tabelas anilai ao§ Dçcrelü.- a-ün v- 
rob 3J DOa/GJ * 53 553/M.

s
PRATICO DÊ FARttÃCa "-,

fclrtSlIU PfiâTlCA ^

pAnfKÏftA *-•
&$>$'•- O s cargo* ifidiCftíHs constam da U- 

- bela «rtçxft 90 !2rtr«jQ n? 51 3to/ci.

' CÒDV,o

P-17QJ. ?-"PPn-ys

P-170I-15C'
na
13*

P 1702 1!8
1KA

P-1711- 8-PP j

'p-1-703-118
HA

. N ', v. é t O D t C ' C 0 O >
ÍÍÍUA-./0 HfiVI»

PXO!

j~

1
a

.

c
6

.

S
0
•

•

9

*

Hcrsi.
SCWOS

9
•

*
^

^

^

.CO,

•

-,

s

4

^.

;.'TU/C/0 NOVA

™
-

. 9

12 .

.0
: i

*

t/Cf-

.

«OVt.

.

-

VA COS

B
9.

U

10- •
7 

17

*"

'"- — 1

.

A>V -»,»•-, %: i',.e^ --c«- 1
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CLASSE OU S£íl£ DH CLA3:=S

ÍENOMINAÇAO .

/UXlt-IAR DE PRAXITESAPIA

-

T>RO'l ÉTICO

PROTÊTICO ^
Oíie:- Oe c&rgos tndicado« consiadi das

• , tabela» wlexat «o* Decretoa nurce
10» 51 360/61 e 63 5Ô3/H.

N J1UX7HAR DE NECROPSIA

CÓDIGO '

P-1703-11B
IQA

NuMííO » í C ARGOS

'y:UAC/*o «NSeoli
f»05

.̂
*•

.
UA

-

P-1713- Í-P^
-P»

P-1707-10B
SÁ

P- 1708- 9A
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,
.

>
)
2

«
•

Mi-
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•

•

•
•
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^
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-
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8
8
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•-.

5
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«
.

«

m
•
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•
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^
.

1

VíOOS

6
6
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8
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8
7

/5

S

1

"«„.,.«„

N

A iit*ravr<j iJcstí. cUss* decorr* *
da -plica. *o do disposto no Decr*
ÍO-M n? J9S/B7,

-

CIASSE OU íCüie 0£ ClAlSEÍI

6^/4 0 M 1 N A C A O

ATUÍ RIO

X

CONTAOOll f
Obe:- Os cargo* indicados constam dis

• M 3CO/61 . 53553/64.

. «TOSÒMtSTA
-N -'-\

. ï 1 í

" '

AHQWTBTO

CÒOIC'5

TC-3~«i-J5e;
S1B
ÍO/Í

TC-303-22C-PP ,
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1
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S1A
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•
*
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*
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1
2
2
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2
3
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1
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2
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—

.

,

v

*
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SOBO
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,
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•
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1
2
2
S
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3

8
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2

2
2
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CLAS5! OU Cf.kit.Of CIA" .ï

•SE N O Ml N ', C- A O

ENGENIÏEIBO 
Obs:- Os ca; ,,03 i"dicaJo* con^Ui J 3 

tabelas ^C"ÍGS i>^*i U'^r ' ji i.j • 
meros 51 30J/01 v j.- Sòi/ti,

FARMACÊUTICO

IL h

• MÉDICO 
Obs^- Os cargcs Lr.i r-aío? c- r ,ï • (t ; ;a-

CiRUnOlXÓ . DENTISTA 
Obc:- Os ca.rgos.indlcrdo.-i consvim dts 

tabelas anex^c aos D-*cmo<- r:3 . 
íncros 61 3CO/61 c 53 iii/ui

ENFERMEIRO

C C 5 1 C O

N '
TOC j.:.1 ';-?!'

2 ! '. - ' ' ?

£»£•

^i i 
--Ï

^Z.
'i', - ...i- :n-rp

. 2..1-PP

•rc-:,':.^.C-ï>p 
^iy-iM'
20j1-PP

TC-Í-01-52C 
21B 
20A

N ú M E í O CE C A « G O S ,

siíuAÇACXMJTratoí
H*OS

2 
7 
]

10

C
10
19

i

_2_
4

•

t*C£- 
j tíx.tfi

•

«

•X

«

•

f£O\l- 
SOüOS

l 
»

« 
• 
•

-

VAGU',

1

~

•

»
10
li) 

3
3

•

51'UACAO NOVA"1

líDS

f,

C
1<!

2 
3 
•J
9

10
10
20

2 
3
4 
8

5 
12

fXCf.
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4 

v

•

PÏOVt.
sonos

•

•

VAOOS

4

5 
9

Z 
S

_«__
9

to
10
20

1
S 
4
a

3 
4
5

12

OBSERVAÇÕES

-s

•^-s,

CLASSE OU S£8I£ DE CLASSES j,-

6ENOMINACAO

Jiëtiïètïíd^ •

• !

CÓDIGO

TC-1501- 220
213304

XC-UOl- ÍJO .
íia

HOMERO DE CARGOS

SIIUACAO ANTERIOR

IKOS

.
»
*

.

•

Exes. 
patas

.
•
*

.

•

KOV1.
soaos

.
•
•

v
•

VAGOS

.
•
•

.

«

SITUAÇÃO NOVA

(KOS,

2
2

t 8_,

t

»_„

EXCE-
oexns

„
•
•_

.
•

SOBOS

•M '
•

,

•

VASOS

2
J

•f

1
S

OB$ï?VAÇÔIf

———— J ' IIIIH.'! i nii.I
í

'"'

«UAsee ou SÉRIE oe CLASSES

DENOMINAÇÃO

MSfTsSo* oíeoRïficí

t PROfESSO» tíruUB ;

CÔDI-GO

ec^s»» •

EC-501

IÍOMERO DE CARGOS
«ITUAÇAO ANTERIOR

rixM

27*

•
•w
270

e«c». 
opine

*

.

í.

PROVI
tomos

»

•

VAGOS

2íf

.

:n

SITUAÇÃO NOV*

ri*M

«

270

270

axcc.
0£NT£8

^

.

é

FROVl- 
SMlM

^ 1

•

.

VA009

- - —j 
1

•

Ifi'

In

^OBS£Rt/Áfl.ffifÍ

''?— ~ Jtrmfviaffim*
1

A

•

MEC» utavsRsiDAia. fiDEaAi. DO
!>a «H>2i««vtn>o 

QÜAÕRO ÜNICQ OE PESSOAL - PARTE SUPLEMEHTMl

CIASSE t>u sttit et CIASSES

6ENOMINACAO

Obal- O carfia de Tesoureiro conBo «n «j 
faela anexa no Decreto n? S) 300/61, 
com as alterações <Sti \slt o^l 
" — o 4 J45/84,

._ . .
.otsiii ,0a carfioa Indicados «'onstun UB» 

cbc anexa» c&s 'Dac'rj|]$j /!?•

CÓDIGO

AF.101.l8B.pr>

NUMEÜO O t CASGO^

trtí.. «Ovt.
SUI^CAONOVÀ

-f

(«r.
OtNltS

O cargo «« Tcsourcln>.fttaUl«||' 
r.wcl ia, eci4 aulomjltcíraíntií 
exumo quando vagar, C{n (K* ! 
cia U't n? •! Q6I/8Í, q»t«tM«b, 
ficou as tcsounitiN otUlcntiw i 
na Cst.itfo tfa Põrí comi) «f ta 
Çuwgorla,
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x DECRETO N9 64.215 — DE 18 DB

MARÇO DB 1969 ^
Restabelece a, inclusão de servidoreí da extinta, comissão Federai 

Aoastectínento e Preços, com os res pectivos cargos, 110 Quadro de Pes 
soal ã0 Ministério da Indústria e AÍ Comércio, •
O Presidente da República, usané 

da atribuição que lhe confere o arti 
go 83, item H-da Constituição e em 
cumprimento ao Acórdão do Tribuna' 
Federal de Recursos proferido n 

' mandado de segurança 'número 44.938; 
decreta:

Art. 19 Fica restabelecida à inclu 
são no Quadro de pessoal, Parte Es 
pecial extinta do Ministério da In dústria e do Comércio, efetivada pel 
Decreto n9 53.076, de 4 de dezembro 
de 1963, dos servidores da extinta Co 
missão Federal de Abastecimento 
Preçosj a seguir relacionados, cons 
tantes do Anexo I do Decreto núme- 
ro 58.607, de 28 de janeiro de 1964, 
com os respectivos cargos:

1. Iro Gonçalves Fontoura, oficial 
de Administração, classe B, nível 14;

2. Carlos Alberto Prestes, Assisten 
te de Administração, classe B, ní-j vel 16;

3. Henrique Martiriez de Moraes, Assistente de Administração, classe B, nível 16;
4. Régulo dos Santos Padilha. As 

sistente de Administração, classe B, a rei 1«{
5. Odir Brambiiia, Motorista, clas-j se A, nível 8.
Art. 29 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições] em contrário.
Brasília, is de março de 

1489 da Independência * 819 República.
A. COSTA E SH-VA 
Edmundo <de Macedo Soara?

DECRETO N* 64.216 — DE 18 BE 
MARÇO DE 1969

dai

a Convsnçüo sobre a nacio n&lidade da mulher casada.
O. Presidente da República,
Havendo o CongressaNacional-apr-o-j 

vado pelo Decreto Legislativo n' 27, 
de 25 de junho de 1968. a Conven-jão sobre a nacionalidade da mulher ca 
sada, adotada em Nova York, a 20 de, 
fevereiro de Í957, e assinada pele 
Brasil a 26 de julho de 1966, com ré-} 
serva quanto à aplicação do artigo X;

Havendo o instrumento brasileiro 
de ratificação sido depositado junto ao Secretário Geral das Nações Uni 
das, .'a 4 de dezembro aè 19B8, man tida a reserva actaa mencionada}

È havendo a referida Convenção, de conformidade com seu arügo Vi, 
S 29, çntraâo em • visor para o Brasil,

virtude do casamento, da sua dissolu 
cão ou da mudança de nacionalidade 
do marido durante o casamento,

Reconhecendo.' que, no artigo 15 da 
Declaração universal dos direitos do homem a Assembleia geral da orga 
nização das Nações Unidas proclamou 
que "toSo indivíduo tem direito a uma nacionalidade" e que "ninguém pode- 
r,ji ser arbitrariamente privado de sua 
nacionalidade, nem do direito de mu 
dar de nacionalidade",

Desejosos de cooperar com a Orga 
nização das Nações Unidas para pro 
mover o respeito universal e. a obser 
vância dos direitos do homem e das 
liberdades fundamentais para todos 
sem distinção de sexo,

Convém nas seguintes di.spo.slções: 
ARTIGO-i

Os Estados contratantes convêm em 
qu« nem a celebração nem a dissolu-

ft 4^ marso~ de 1969; 
Jrt?**** iue a,,mèsma, apensa -por S»80 Ptesen^ Decreto.*UjaTeie! cuteda e cumpritja tão inteiramente J

819 daí

como nela. se contém.
Brasília, 18 • tíe março de Í969; 1489 da Independência e ~~~ " República.

A. dBsiA E SILVA
José de Magalhães Pinto

Convenção sobre a nacionalidaân dd\ 
da mulhvr casaãa, • vonclníãa em N6vr'"York, a 20 de ./eüereij-o .de!, . 1957.
Os Estados Cciiíratantfcs,
Rêcoíihec-ènáo <}úe os cohfUtt» de .ás é dfe práticas relativas, à nwfelona- lidadé têm origem hfis disposições re lativas à perda ou •* «julsíçlo tía na- «jntxalidade por narte «a ínulher *m

•cão do casamento entre nacionais e estrangeiros, nem a mudança de na 
cionalidade do marido durante o ca 
samento]" poderão afetar Ipso facto a nacionalidade áa mulher.

ARTIGO n
Os Estados contratantes convém em 

que nem a aquisição voluntária por um de seus nacionais da nacionalida 
de de um outro Estado, nem a renún-j 
cia à sua nacionalidade por um tíe 
seus nacionais, impedirá a mulher do 
referido nacional de conservar sua na cionalidade.

ARÏIGO m
1. Os Estados contratantes convêtt 

em que «ma estrangeira casada com 
um de seus nacionais poderá ridquiríi

seu pedïdo a nacionalidade de seu 
marido, mediante processo especial privilegiado de naturalização, a con 
cessão da refèrifla nacionalidade po 
derá ser submetida às restrições qui 
exigir o interesse da segurança nacio 
nal ou da ordem pública.

2. Os Estados contratantes convên: 
em que não se poderá interpretar a presente" convenção como afetandi 
qualquer lei ou regulamento, nem al 
guma prática judiciária que permita a uma estrangeira casada com um d< 
seus nacionais, de adquirir, de plent 
direito, a seu pedido, a nacionalidade de seu .marido. _ .

ARTIGO iv 
l.A presente Convenção estará

aberta, à assinatura e à ratificarão 
de todos os Estados Membros da or 
ganização das Nações Unidas, assim 
ctjtïio qualquer outro EstMo qufe seja 
ou que venha a ser membro de algum organismo especializado da* Nações 
Unidas, ou parle no Estatuto «a Cor 
te Internacional de Justiça, ou a 
qualquer outro Estado ao qual a As sembleia gera! das Nações Unidas 
houver endereçado um convite.

2. A presente convenção d«v6rá ser', ratificada, e os Instrumentos de raH-j 
fícaçâo ficarão depositados Junto ao Secretário Geral da OrgahlèaçSo das 
Nafões Unidas.

ARTIGO v
1. Qualquer dos Estados menciona 

dos no parágrafo l do artigo 4 pode 
rá aderir à presente Convenção.

2. Efetuar-se-à a adesão pelo de 
pósito de um instrumento de adesão 
lunto ao Secretário Geral das Nações Unidas.

ARTIGO vi
1. A presente Convenção entrará 1 

ecn vigor noventa dias após a data do 
depósito 3o sexto instrumento de ra 
tificação ou de adesão, >

2. Para cada um dos Estados que ra 
tificarem a Convenção ou a ela'«dô- 
rtrem aWs t> aep8slto dó sexto Instru 
mento <tè ratificação ou de adesão, » ---'••-- "" m vlgoí novent^

dias após a data em que este Estado 
houver depositado o respectivo instru 
mento de ratificação ou de adesão. 

ARTIGO vii
1. Aplicar-se-á a presente conven 

ção a tcdos os territórios não autóno. mós sob tutela, .coloniais e outros .ter 
ritórios não metropolitanos por cujas 
relações internacionais for responsá 
vel qua'quer Estado contratante; o E?- 
fado contratante interessado deverá, 
sob rewrva-^ das disposições do pará 
grafo 2 do presente artifio. no momen 
to da assinatura, da ratificação ou d% 
adesão, declarar o território ou os ter 
ritórios não metropolitanos aos qua's| a presente Convenção será aplicada) 
ipso facto após essa assinatura, rali-^ 
ficação ou adesão.

2. Nos casos em que .para efeito de. 
nacionalidade, um território não me 
tropolitano não for considerado par~' 
te integrante do , território metropoli 
tano ou nos casos em que o consen 
timento prévio de um território não metropolitano for necessário em vir 
tude das leis e práticas constitucio 
nais do Estado contratante oa do ter 
ritório não metropolitano, para que a 
Convenção se aplique ao referido ter 
ritório, aquele Estado empenhar-se-à 
na obtenção do necessário consenti 
mento do território nfo metropolitano 
dentro do período de doze mejes a partir da data da assinatura da Con 
venção ,.por este Estado .contratante; após a obtenção deste-consentimento, o Estado contratante deverá notificá- 
lo ao Secretário Geral ;das Nações,
Unidas. À presente Convenção apli- 
car-se-à ao território Ou territórios mencionados nesta notificação » par-; 
tir da data do seu recebimento pelo Secretário Geral. . - -_ .

3. Após a expiração do -prazo de doze meses mencionados no parágrafo 
2 do presente arügo. 'Os Estados con 
tratantes interessados comunicarão 
ao Secretário Geral os resultados das consultas com os territórios não me 
tropolitanos por cujas relações inter 
nacionais são responsáveis e cujo con 
sentimento para a aplicação da pre 
sente Convenção'não tenha sido dáão. 

ARTIGO viu
1. No momento da assinatura,, da ratificação ou da adesão.-qualquer Es 

tado poderá fazer reservas nos arti 
gos da presente Convenção, cem ex- ceção dos artigos l e 2. ' •••-

2. Qualquer reserva feita de con 
formidade com o parágrafo l do pre^- 
sente artigo não prejudicará o caráter 
obrigatório da Convenção entre o Es 
tado que tiver feito a reserva e os de 
mais Estados partes, com exceção da 
disposição ou das disposições que te 
nham sido objeto da reserva, o Se 
cretário Geral as Nações Unidas co-: 
municarã o texto dessa reserva a to 
dos os Estados que sejam ou que ve 
nham a ser parte da pKsente 
venção. Qualquer Estado parte da 
presente Convenção ou que se torne parte da mesma poderá comunicar ao 
Secretário Geral que não está dispos-

a se consiàerar obrigado à Con venção com -respeito ao ,Estado que te 
nha feito a reserva. Essa comunicaçãoi 
deverá ser féJta no caso üe um Es 
tado que Já seja parte, dentro de no-j 
venta dias a partir da data da comu 
nicação pelo Secretário Gerp.1 e no 
caso de um Estado <iue tenha se tor 
nado parte posteriormente, dentro de 
noventa dias a partir da data em que

ío 19 do presente Artigo, poderá a
-qualquer tempo retirar a reserva no 
todo ou em parte, após sua aceitação, 
por uma comunicação a Este respeito, 
endereçada ao secretário-Geral da Or ganização das "Nações Unidas. Esta 
comunicação surtirá efeito na data de seu recebimento. •• - -

ARTIGO K
1. Qualquer Estado contratante po 

derá denunciar a presente Conven 
ção mediante comunicação escrita di 
rigida ao Secretário Geral das Nações 
Unidas. A denúncia surtirá efeito um 
ano após a data em que o. Secre'ár:o Geral hdUver recebido a comunicação.
-2. A presente Convenção deixará de 

vigorar a partir da data em que sur 
tir efeito a denúncia que redura a-ïíMàós de seis o número de Estados 
Partes.

ARTJOO x
Qualquer questão que, surja entre 

dois ou mais Estados contratantes so 
bre a interpretação ou'aplicação da 
presente Convenção que não tenha si do solucionada por meio de negocia 
ções poderá, a pedido de qualquer das 
partes em conflito, ser sumnetiaa à 
Corte Internacional de Justiça, sal 
vo se as partes interessadas conve 
nham outra maneira de solucioná-la.

ARTIGO xi
O Secretário Geral das Nações Uni 

das comunicará a todos os Estados 
Membros da Organização das Nações 
Unidas e aos Estados não^membros 
a que se refere o parágrafo l do ar 
tigo 4 da presente Convenção:.

o) As assinaturas e Instrumentos 
de ratificação depositados de confor 
midade com o artigo 4;

b) Instrumentos de adesão deposi 
tados de conformidade com o artigo 5;

c) A data em que a presente Con 
venção entrar em vigor de conformí- 
ãede com o artigo 6;

d) Comunicações e notificações re 
cebidas de conformidade com o arti 
go 8,;

e) Notificações- de denúncia recebi 
das de conformidade com o parágrafo 
19 do artigo 9.

^ A Jjb.rogação da Convenção, de conformidade com o parágrafo 2 do 
artigo 9.

ARTIGO xn
I. A presente Convenção, cujos tex 

tos chinês, espanhol, francês inglês 
e russo fasem igualmente fé, ficará 
depositada nos arquivos das Nações Unidas.

- 2. O Secretário Geral das Nações 
Unidas enviará cópia certificada da 
Convenção a todos os Estados Mem 
bros das Nações -"Unidas « aos Esta 
dos não membros a que se refere o 
pm-ãgrafo 19 do artigo 4.

Em fé do que os abalxo-assinados 
devidamente autorizados por seus res- 
oeetivos governos, assinaram a pre 
sente''Convenção que foi aberta à as 
sinatura em Nova York, a 20 de fe 
vereiro de 1957.

SECRETO ,N9 64.217 — DE 18 DB 
MARÇO DE 1969

Retiflca o enquadramento dos 
Junções e empregos <Ao Quadro dó Pessoal, Partes Permanente e Espe- dal. do Território Federal de Ron- ffônla e dá outras propííéneftw. •
O Presidente da Republica-, usando das atrlbuiçCes quê lhe conrëre o ar 

tigo 83. Item n, 9a Constituiçfio, • tendo em vista 6 disposto aã Lei nú mero" ». ?»). de ta d« Julho de I96d. no ppríwfo <WPO rtr»,-*H'<tb íS da

Instrumento de ratificação ou adesão for depositado. No caso em que se («nhã feito tal comunicação, a Convenção não deverá ^er aplicada entre o festado autor da comunicaçãoo Estado que fez a reserva,
8. Qualquer Estado que tenha fel-1 ,„-,,.,,,..„ , .,,,.^ . ,„-*,,.»,., za as to mwte «e acorib som o P«régr»-l IM B9 4.068.'d« U de Junho d« IMt.
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• no Decreto n' 55.244, de ?<1 de de 
zembro de 1964, decreta:

Art. l' Pica retiíicado o enquadra 
mento dos cargos e funções do Quadro 
de Pessoal — Parte permanente do 
Território Federal de RondOma, apro- 

, vaido pelo Decreto n' 55.295, de 29 de 
dezembro de 1984. e alterado pïlo De 
creto n' 63.735, de 6 de dezembro de 
1968, para o fim de incluir na 'classe 
singular de Professor Ruralista. .... 
EC.517.9, um cargo ocupado pela ser 
vidora Rosa de Oliveira Nery.

§ l? Em consequência do disposto 
neste artigo é considerado excluído uni 
cargo da classe singular de professor 
Auxiliar do Ensino Primário, ........
EC. 516.7, que passa a contai1 cem 67 
(sessenta e sete) cargos e aumentado 
de 27 para 28 o número de cargos da 
classe singular de Professor Ruralista, 
EC. 517.9, do referido Quadro de 
Pessoal — Parte Permanente.

§ 2? A alteração de enquadramento 
a que se refere este artigo preva-leca- 
xá, para os efeitos legais, a partir de 
l de julho de 1960 (avt. 88 da Lei nú 
mero 3.780, de 1960).

Art. 2? Fica alterado, na forma do 
<juadro numérico e relação nonvnal 
<jue constituem os Anexos I e n. o 
enquadramento dos servidores co Ter 
ritório Federal de Rondônía abrangi 
dos pelo disposto no paras; afo úni 
co do art. 23 da Lei n° -i.0*9 As 1 1 
de junho de 1962. aprovado ^Jlo De 
creto n? 55.295, de 2g de dezsmbro 
de 1964, e modificado pe'o Derreto nú- 
mero'63.735, de 6 de dezs-rbro de !9F8.

P?ráçrafo úrneo. As ret.f:cfl<*õ?.s de
•enquadramento de ouss tra'a ésts pr- 
tigo vigoram a partVr de 15 de innho de 1962 (data de vicêncla c.a Lei nú mero 4.069-62).

Art. 3? Cumprirá ao óraSo d? pes 
soal do Território Federal de Een-

dônia proceder à apuração de todos 
os casos de acumulação de car.?os e 
encaminhar os respectivos processos 
devidamente instruídos, no menor 
prazo possível, ao exame da Comis 
são de AcumulaçãdMe Cargos do De 
partamento Administrativo do Pessoal 
Civil, fazendo 'cessar- imediatamente 
as acumulações que já tenham decisão 
contrário ou sejam flagrantemente in- 
compafveis com .a legislação e as nor 
mas específicas em vigor.

Parágrafo único. Pelo não cumpri 
mento do disposto neste artigo res 
ponderá o funcionário omisso, na for 
ma dos artigos 196 e 199 da Lei nú 
mero 1.711, de 28 de outubro de 1952.

Art. 4' A partir de 29 ds junho de 
1964, fiía alterada a classificação dos 
ocupantes de cargos de Professor de 
Ensino Secundário e Professor de Prá 
ticas Educativas relacionados no Ane 
xo In, de acordo com o disposto no 
Decreto n' 55.244, de 21 de dezembro 
de 1964, vigorando as vantagens fi 
nanceiras correspondentes a partir de 
l de junho de 1964 (art. 43 da Lei 
n? 4.345, de 23.6.64).

Art. 5? O órgão de pessoal compe 
tente apostilará os títulos dOs^servi- 
dores abrangidos por este Decreto ou 
os expedirá aos que não possuírem.

Art. 6? As despesas decorrentes da 
execução deste Decreto serão atendi 
das pêlos recursos próprios do Orça 
mento do Território Federal de Ron- tícnia.

Avt. 7' Este DJcreto ent-ará cm vi 
sor na data de sua publicação, revo- 
T333S PS disposições em contrário.

Brasília. 18 de março de 1969; 
34£!> úf Independência e 81' da Rspúblïca.

A. COSTI E SILVA 
José Cosia Cavalcanti

ANEXO U "•
Relíficação da relação nominal &e enquadramento anexa ao Decreto n9 55.295, de 29 de dezembro ae 1964, a que se refere o art. 2? ao Decreto n<> 64.217, ãe 18 de mflrço 

de 1969.
- TERRITÓRIO FEDERAP DB

RONDÕNIA "' 
QUADRO DO "PESSOAL — PARTE ESPECIAL
(Pessoal abrangido pelo disposto no
parágrafo único do art. 23 da Lei

-n' 4.069, tíe 11-6-62)

Série ãe c&sses: Professor de
Secundário 

Código: EC.W7.16.A
8 cargo* 

8 — Rejerëncia+oa$e
1. Otávio Félix dos Santo*
2. Efóide Ribeiro de Lima
3. Hilda Nunes Duarte de
4. Elvira dos Santos
5. José Leõncio da Cunha
6. Abnael Machado de Lima
7. Louríval Chagas da Silva
8. Benedito Guilherme Ferreira Luz

Classe: Professor ãe

Código: EC.511.lf 
4 cargos

1. Néllo Lins Guimarães
2. "VVilmen Tafner Pereira Lima
3. Herbert Alencar de Souza
4. Matilde Rebslo de Macedo

•Classe: Professor ãe Ensino Prá- 
Primario e Primário v 
Código: EC.514.11

8 cargos 
g _ Rejerèiic-fl-W<>e

ANEXO I 

1ERHITÓHIO FFJ5FRAL DS RQNDÒNIA

ÇUADltO DO PESSOAL — PARTE ESPECIAL

(Pessoal abrangido pelo parágrafo únioo do art. 23 da Lei n' s.uçs-oz;

8. Maria Eteivma de Oliveira

Ciasse; projesíor Auxiliar do Ensino Primário
j Código: EC.516.7

189 cargos 
189 — Rejerência-base

KNQUADRAMENTO

41. Walda Flor da Silva
46. Verónica Lima dá Conceição'

NOVA
71. Tereza "Almeida dos Santos 

173. Tereza Azzi Paes

Código-

. BC, 808
r-

.............
KC. 811 .

TK?.ÍÍ4

BC.H9

•C.S17
r

Total 
de 

cargos

" !.
1 ~ I 8

*

1

189

25 ;

'.

Denominação
-

Séries de Classes ou Classes 
........ .. ....,.,,.... .,...,.

| Professor de Ensino Secundário ....
^

Professor de Práticas Educativas . .

Professor de Ensiao Pré-Prlm«sfto e Primário . ....................../

Professor Auxiliar d"o Ensino Priteiá-rio . ................,;..........

*i

Nível 
e 

Classe

16-A

16

11

7

'^
9

"

•

189. Terezinha-da Silva 
Obs.: Excluídos os nomes de Maria Etelvlna de Oliveira (73), OUvia da Conceição Ribeiro Machado \46.i,' Alda Soares Silva de Souza (71), e Maria Antonia Paraguassú de Oli 

veira (41). '
Ciasse; Professor

Código: EC.517.9
25 cargos 

J5 — Rèferencía-base
23. OMvía da Conceição Ribeiro Ma chado
24. Maria Antonia Paraguassú deOlt- 

veira
25. Alda Soares Silva de Souza

ANEXO III 
Relação nominal a qu« se refere oart. 4" do Decreto n? 64.217,. de 18

dje março de 1969.
TERRITÓRIO FEDERAL DE 

RONDÓNIA
QUADRO T)B PESSOAL — PARTE ESPECIAL
(Aplicação do disposto no Decreto n' 55.244, de 21 de dezembro de 1964)

Ciasse: professor ãe Erislno
Secundário

Código: EC.507.19
7 cargos

1. Otávio Félix dos Santos
2. EI«ide Ribeiro de Lima3. Hiiüa Nunes Duarte de Qwiroz.

4. El vira doa Santos
5. José Leônoio da Cunha
6. Abnael Machado de Lima -.
7. Lourival Chagas da Silva

Ciasse: Professor de Práticas Educativas •
Código: EC.611.1P 

•l cargo
1. Néllo Lins Guimarães 

Obs.: Professor de Educação 
, (arfc. l», inciso IV, do Decreto mera 65.244, de 21 de dezembro 1964). ' •%
DECRETO N? 64.235 — DB 20 Ml . 

MARÇO DE 1969
Revoga o Decreto »? 60^595; de 18 OÊabra Ae 1967

O Presidente da República, usandç» da atribuição que lhe confere Ã artigo 83, item II, da Constituição^ decreta:
Art. l» Pica revogado o Decreto 

n» 60.895, de 13 de abril de 1967, "QÍÉ| dispõe sobre televisão educativa.Art. 2' Este Decreto entrará em" vigor na data de sua publicação.Brasília, 20 de março de 1969; 148? da Independência « 81» é& República.
A. COSTA * SILVA 
Torso Dutra 
Carlos F, ãe Sim&t

DECRETO N» 64.23fi — »E 20 M 
MARÇO DE 1969

Redistribui com o respectivo ocupan* te para o Quadro rjnico de Pessoal ~ Parte Especial — da Universl-• dade Federai do Rio de Janeiro, cargo originário do Departamento Nacional de portos e Vias Navegá~ veis.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere O- artigo 83, item II, da Cpnstituição e tendo em vista o disposto no artigo 99, § 2?, do Decreto-lei n' 200, de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. l' Fica redistribuído, no Qua dro ünico do Pessoa,? — Parte Espe cial — da Universidade Fedír-a! do • 

Rio de Janeiro, com o respectivo cargo, integrante do Quadro de Pes soal do Departamento Nacional da Portos e Vias Navegáveis, o servidor autárquico Heitor Audebert de Re zende, Oficial de Administração, AF- .201.16.C. ..........
Art, 2' O Departamento Nacional de Portos e ^Vias Navegáveis reme terá ao íirgão de Pessoal da univer sidade Federal do Rio de Janeiro, no prazo de trinta (30) dias, a contar da publicação deste Decreto o assen tamento individual do funcionário movimentado por força .do disposto neste ato. ^
Art. 3» O disposto neste Decreto não homologa situação que, em vir tude de sindicância, inquérito admi nistrativo ou revisão do enquadra 

mento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária às normas legais ou administrativas aplicáveis À. espé cie. •'
Art, 4? este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con trário.
Brasília, 20 de março de 1969;8?". da Independência « 81». da República.

A. COSTA E SILVS f 
Mário David Andreazza 
Tarso Dutra

DECRETO N' 64.248 — DE 24 BB 
MARÇO DE 1969

Regulamenta, com base no artigo 75 do Decreto-lei «? 37, de 18 de tíe- - zembro de 1966, a co?zcessdo de ott- torização paro admissão temvor&rti, com suspensão de tributos, ãe bons"' destinados à execução ãe obras ãe interesse publicai 
O Presidente da Republica, usandoda atribuição que. lhe confere o

r-d
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Wtlgo 83. item H. da Constituição 
ooõsiderando Â àéac^idad» â* r«gu~ 
lamentar o d&posto np frtígo 76 <K 

iDecreto-lei p» 87, & ifl aí xw 
fle 1968, decreta:

Art. l? Nos casoa d« realização d 
obras de interesse público, mediante 
financiamento de «saudades governa 
mentais estrangeiras °u de Institui 
coes internacionais, poderá ser oon 
cedida autorização, • para a admissão 
temporária no território nacional 
com suspensão de tributos, de má 
quinas, aparelhos, equipamentos 
materiais, sem amuar ;BacíonaI, ta 
dispensáveis à execução dos serviços 
quando contratados, financiadas o\ 
garantidos por órgão devidamente au 
torízado da Administração Públicj 
federal, estadual ou municipal, dlrets 
ou indíreta.

Parágrafo único. A suspensão tem 
porária a que se refere este artigo 
compreende o imposto de importação 
ò imposto sobre produtos industriali 
zados bem como os demais tributos e 
gravames, incidentes sobre bens prO1 
Cedentes do exterior. -

Art. 2!> São condições essenciais 
para concessão do regime estabelecido 
neste Regulamento:
I — • X concorrência pública para 

execução de "obra; 4
ET— A identificação, classificação 

tarifária e avaliação dos. bens;
IH — A garantia da pagamento 

dos tributos € tí<e outros ónus exigidos 
pela Jegislação em vigor, inclusive 
multas, ao $aso de não devolução dos 
bens admitidos temporariamente ou 
de infraefio das normas legais e re 
gulamentaras pertinentes;

IV — A utilização aos bens exclu 
sivamente aos fins determinantes Sá 
admissão temporária.

Parágrafo único. A garantia a que
te refere o inciso IV deste artigo será
constituída mediani*: ~ " :

, a) depósito prévio da quantia exi 
gível; ou

b) termo de responsabilidade, com 
fiador idóneo * Juízo da autoridade 
ooncedente. que poderá dispensar a 
fiança em casas excepcionais e A vista 
de interesse público relçvante,.

Art. J' Os bens-consrumívels que, 
por - sua quantidade e natureza, se 
prestem a alienação, ficam excluídos 
do regime deste Regulamento, ressal 
vado o disposto no parágrafo se 
guinte.

.Parágrafo único. Poderá ser auto 
rizado o desembaraço aduaneiro de 
partes, jeecas .eamplemeníares -£ jseme- 
Ihantes, que sejam indispensáveis a 
opè»Kj&o das máquinas- e equipamen,- 
tos ou i-jEsecnçSo das obras e compa 
tíveis oom as necessidades de utiliza 
ção durante o período de admissão 
autorizada. "

Art,- 4' O ate concessivo da admls- 
s&o temporária fixará o prazo de sua 
vigência, com observância dos limites 
estabelecidos n<j art, 71 do Decreto- 
lel n» 37, de 18 de novembro de 1966.

Art. S? O orago fixado se extin 
guira automaticamente -quando ocor 
rer tíesvio ou transferência de pro 
priedade dos bens admitidos pelo re- 

' gime deste Regulamento ou^enl caso 
.dê " «só dós- inesinos- em finalidades
•(diferentes ^das que justiçaram a 
cõncessfio. -

Art. 6' Os bens <te que trata este 
Regulamento côhstarfio <}e relação, 
em S Tia?, na aual serão indicados 
todos os elementos que os identiïi- 
auenv e os çespeeüvos. valores" unità-; 
tios. ,

S l» -A -relação de que trafa -este, 
Artigo será apresentada juntamente 
com o oadído de admissão têmpora* 
ria, sendo a l* via Arquivada no 

competente <ïa SscreUrl» d* 
•frederal, « 2» encaminhada A 
tó em que «e wocéssará o 

desembaraço aStiantíno 4òs bens e * 
Jí», com o sartïnbo oflclal, restituída 
«o ingressado. c.', - j

í 2» .A vistfl. da relação, * wpartlçíQ
•cow JunHIteSo ísfibre o ponto de en- 
tràda *»• toem t»rpceder& *- cHJssttír 
cac?'» rios mesmo,"!, rara o •thtt.áe '«s- 
«larecer a importância *> depósito ÔT)

do termo de responsabilidade 
pectiva fiança.
i V> Com os elemento» constantes 

' ' ' ' o pedid& «e
" tempora 

parágrafo anterior, 
autortóação P&ra adm ... ..__. 
ria. eerá submetido- à decisão da 
autoridade toncedente.

Art. 7' A devolução -ao exterior dos 
bens admitidos temporariamente de 
verá ser feita, obrigatoriamente, den 
tro do prazo estabelecido no ato de 
concessão.

Parágrafo único. Expirado o prazo, 
sem que haja sido efetivada a devo 
lução, conveflfer-se-á em renda o 
depósito ou promover-se-á a. exe 
cução do termo de responsabilidade, 
para cobrança dos tributos e demais 
ónus devidos, inclusive multas esta 
belecidas na legislação em vigor, com 
base no valor dos bens não devolvi-1 
dos. ]

Art. 8? A devolução dos bens ad 
mitidos sob -o regime deste Regula 
mento, desde que realizada dentro do 
?razo concedido, poderá ser feita por 
qualquer ponto do território nacional, 
em que haja controle aduaneiro. '

l' O embarque será precedido de 
requerimento à auí&ridaõe conce? 
dente.

§ 2' A autorização de embarque fi 
cará condicionada à conferência da 
exatidão dos bens, quanto à natureza, 
quantidade e qualidade.

Art. 9' No ato dê conferência de 
que trata o § 2? do arügo anterior, 
serão averbadas aã diferenças por-
entura encontradas, para cobrança 

dos tributos, multas e demais ânus' 
devidos.

í l' A averbação prevista neste 
artigo «cré assinada pelo funciona-'
io designado para a conferência * 

pelo interessado ou seu represen-
ante.
f 2? Somente apfo o cumprimento 

das «tigentjías deste amgo o embar- 
[ue- poderá ser realizado. 
Art. io. Â vista da 2» via da rela- 
o exigida no art. «*, serão promo 

vidas, ex officío, as seguintes medi-

• m-1 manência autorizada, dente que se*» 
éfíëtuado o recolhimento dos tributos 
cujo pagamento-'haja sido suspenso é 
do» demais ónus exigíveis, na íorma 
da legislação vigente.

l l» O recoüúmeeto previsto neste 
artigo liberará o depósito efetuado ou 
a obrigação assumida ao termo de 
responsabilidade, em importância 
equivalente ao pagamento «alteado. 

8 2' Não se exigirá o recolhimento; 
de que trata este artigo, quando a 
transferência aos bens for feita, me-1 
diante autorização prévia da autori 
dade concedente, a pesssa ou enti 
dade que goze de isenção de tributo, 
observados os limites e os termos da 
lei concessiva de favor.
> 3' Nos casos de .que tratam este 

artigo e os parágrafos anteriores, a 
transferência dos bens equipara-se à 
importação, sujeita as normas da le 
gislação que disciplina o intercâmbio j 
comercial corri o exterior.

Art. 14.. Os bens admitidos sob o 
regime deste Regulamento poderão 
ser despachados para consumo, antes 
da expiração do prazo da permanên 
cia autorizada, mediante o cumpri 
mento das normas legais e regula 
mentares que regem a importação e 
observadas, no que couber, as do ar 
tigo anterior.

Art. 15. Se os bens admitidos na 
fornia deste Regulamento ferem des 
truídos em virtude de incêndio, nau-j 
frágio ou outro qualquer sinistro,] 
poderá ser autorizado o levantamento,) 
parcial ou total, do .depósito ou a bai 
xa do termo de responsabilidade, em 
montante proporcional correspondente 
à garantia relativa ao bem destruído.

l io Náo terá aplicação o disposto 
neste artigo quando 

I —• Picar provado que o evento:
a) decorreu de culpa ou dolo do 

beneficiário;

0ECRKSO N» 64.214 — 
DE 1969

das, conforme 
final:

6) resultou da utilização do bem 
em .finalidade diferente daquela que 
howar Justificado a admissão tem 
porária;

c) ocorreu após a expiraç&o do 
prazo diÉtetro do qual deveria ter sido 
efetivada a devolução.
n — Ò sinistro estiver coberto por 

seguro.
j y para os efeitos do disposto nes 

te 'artífcO, o interessado deverá reque 
rer a baixa do termo de ïesponsabi-

o resultado da veriii-
I — Baixa ao termo de r«spons»bl- 

idade ou sua execucfio para cobran 
ça dos tributos e ôaus devidos;

H—Liberaçfto do deposito ou côa-., .ersâo em renda da importância -cor- ««ade ou levantamento do depósito, 
respòndente a tributos e demais ônUs total ou parcialmente, mediante:
elativos aos bens nlo devolvidos. j I — Declaraçáo expressa de toesJs-

Tência de «eguro" ou "existência de 
cobertura, indicando, neste caso, o 
valor da mesma;

. H — Juntada do laudo pericial de 
órgão oficial competente, do qual de- 
verSo constar as causas e os efeitos 
do -sinistro.

Arfc. 16. O julgamento da conve 
niência da concessão, o ato de auto 
rização -da admissão temporária de 
bens, sob o- regime estabelecido neste 
Regulamento e as condições a que fi 
carão sujeitos, são da competência do 
Ministro da Fazenda que a poderá 
delegar, no todo ou «m parte, a outras 
autoridades'do Ministério da ïfczen- 
da, mediante ato expresso.

Paraguaio ônlco. õ exercício dos 
xJemaíâ fttos a que .se refere este Ke* 
gulameato. «Io reservados à autori 
dade concedente, compete aos chefes 
das repartições com jurMlção sobre 
os pontos em que'se processar a en 
teada «a a saíd* dos bens, salvo uuan-

DE 18 DE

Regulamenta dispositivos das Leis 
nvs 4 .239, de Zi áe junho áe 1&63, 
4.869, áe l? de dezembro de 1965 e 
5.508, de 1 1 de outubro âe 1968, 
referentes «os incentivos fiscais e 
financeiros administrados pela, Su-, 
^eríntendência do Desenvclnmento 
do Nordeste (SUDENE) e dá outras 
providências.
(Publicado no D iário Oficial 

Seção I — Parte I, de 20-3-09) .
Rclificação 

No artigo 'á", -.,
Onde se. lê: 

... de gôzio de beneficio ...
Leia-se:

. . .* de gozo do beneficio . . . 
No § 3» do artigo 4?,

Onde se lê:
. . . Bah:a zcna de Minas Gerais . . . 
"Iíeia-se:

... Bahia, zona de M.nas Gerais ... 
Em seguida-, ao item V do artigo 5',

Onde se lê: 
Art. 6° Os favores de que tratam ...

Leia-se : 
Art. 6? Os favores de que tratam ...

Onde se lê: 
Ar. 7? As pessoas jurídicas ...

Leia-se:
Art. 7? As pessoas jurídicas ... 
No § 6' do artigo 9?,

Onde se lê: 
... ou forma individual . . ,

Lei asse: •
... ou firma individual ... 
No § 5? do arügo U,

onde se lê: 
... no norteste ..

Leia-se:
... tio Nordeste . . 
No artigo 14, 

Onde s< lê: 
pessoa jurídica em projeto apro 

vado
Leia-se:

pessoa jurídica depositante
projeto aprovado

em
14,

•ido imposta qualquer multa, a baixa 
o termo de responsabilidade ou lê-í 

vantamento fio depósito, dependerá! 
3o recolhimento da importância cor-,
•espoadente, salvo se, a wquerinrtnto 
da parte, for feita a devida compen-

ção à conta do depósito.
Ari. 11. Poderá ser' autorizada, me-
iante requerimento da parte inte- 

«ssada, a devolução parcelada dos
ens admitidos temporariamente na 
orma deste Regulamentos -
Parágrafo único, Cftda embarque 

paroelado dependerá de conferência
duaneira, cujo resultado será -aver- 
ádo nas 2» e 3* vias da relaçSo a

tn». se «fere o art. fazendo o
-„,.- que houver fiscalizado a devo- 
uçfio, a devida connmlcaeSo ao fògio 
xmpetente da Secretaria <da Receita 
)<edêral, para anot*çfto na l* via. 
Art. 12. Na hipótese de «mbarqu» 
tfcelftâo poderá ser autoriiado, tu 

requerimento -do interessado, o levan 
tamento da parte do •deposito cortes 

ãos bens efetivamente de 
volvidos.

Iteágrafo únio». Bia caso de limo 
t responsftbilMtede, serio averbados, este, «a " **•*

nte mtutfto ia càrnea- cSo«««in«a. •
Art. 13. Poder* ser concedida auto- 

para a transfertnci» âe pr ijto* u»na , aanauao* *& deste Wtsulanicnto,. mediante
ates da etpn-*ç5o do praao â» ptr-

,do o Mta<ãtto da Faeenda, 
l«flrtmar-í,<ï»sipnar outras,tiMwapwnlio «aos mesmos «tos. 

Art. 17. As infraçBes deste Regu- 
lamento ticam sujeitas as pe&túiãa^ 
*s preristas na leglímçto e» vigor. 
>rt. U. tste D^reto entrará «m 

«toar aã data âe -sua publioaoSo, re--ttfeftdasas 
Brasflla,_-ja«a. .34 _ ._...., 

14IV -da „ IrKíepewiWncia
íé

em contrário-, 
aarçõ dí

A. COSTA E SILVA 
António Delfim

No § 2? ao artigo
Onde se lê: 

... "artigos 34 e 13". 
- Leia-se:
... «artigos 34 e 18". 
No 5 3» do mesmo artigo,

Onde se lê: 
... artigo 61, do Decreto-lei n? ...

Leia -se:
. . . artigo 81, do Decreto-lei n' ... 
NO 5 v>. ainda do mesmo artigo w._

Onde se 'W*: 
.., no artigo 76, ... Leia-se: "" 
, . . no artigo 78, ... 
No artigo 20, 

Onde se lê: 
... do depsito ou ...

Leia -se:
... do depósito ou"... 
Nb parágrafo único do astfgo 27,

Ondeie lê: , 
. .. à SODENTE ...

Leia-se:
. . à SUDENE . . . 
Em seguida a letra f) do artigo 32, 

ïeia-se, por ter saído ilegível: 
j) . ..
No artigo 35, 

Ontíe se lê: 
... a exploração agrícola . . «•

Leia-se;
... à exploração agrícola ..** 
No artigo 40.

Onde se lê: 4 
... de IS de junho de 1966, . . ,Êfeia-se:
... de 16 de junho de 19SS, ..c 
No atfsgô 41, 

Onâe «e 16: 
ajuntada em cada caso ..r
ajustada em cada caso 

N* tetra «) do artigo 45, 
..OWte ie «: -

<!os íecurõs, ...
«cursos, ... 

N» K 9 >do «rtfgo «, 
Ona* se tt: M __ . sem juros, comente pod«rtko

Mr ...
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Leia-se:
.. sem jures, e sòmeiife poderãc.!

£61- ...
Em seguida ao § 5' do artigo 49,

Onde se lê:
Art. 5' O BNB .estabelecerá nor 

mas .., - . . 't-
Leia-se:

Art. 50. O BNB estabeleceid'^ior- 
mas ... 

No artigo 57, 
Onde se lê:

... na qualidade do agentes 
corretores, ... ^

Leia-se:
... na qualidade* de agentes 

corretores, ...

MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA

•DECRETOS DE 21 'BE -MARÇO 
DE 1969

O Presidente da República resolve
DESIGNAR: ' ' - • • • 

Nos termos do artigo 1°. parágrafo l', do Dccrcío.lei ««'3.581. d e 3 da .-,£- i .L tembro de 1941. alterado pelo De. j na.. 4 .470, de 14 de julho de l

O Presidente da República, usando;de Elie Lalouche e de EmíHe LaJou-da atribuição que lhe cohtere o ar tigo 8? do Dícicto.lei n? 479., de 8 de junho ds 1938. e tendo em vista o que consta do Proc^so 5.869 <Je 1067, ! do Ministério da Justiça,'' -retolve
j REVOGAR :
l De conformidade com o aft. G? do; Decreto-lei n" 479, de 8 de junho de

1942,

1938,
decreto da 

tine determinou
7 de junho 'de 1968, 
a expulsão do pais

ou r o Bacharel José Bolívar Régis para lõewir como l" Suijst tuto do cargo de j Auditor de 2* Entrància da Justiça Militar, da 2* Auditoria da l* Região Militar, nos impedimsntes legais, em decorrência do afastamento do, Dou-

jdo cidadão espanhol Silvérío Rego Pereira, natural de La-Coruna, Espa 
nha. nasc'do aos 12 de julho de 1933,

ou

BECRETO-LEI N* 502 — DE 17 es
MARÇO BE 1989

Estabelece medidas acautelaãoras para o confisco de bens previsto no ar tigo 8* do Ato~ institucional núme ro 5, de 1 3 de dezembro de 1968 e no Ato Complementar n? 42, de 27 
de janeiro de 1869.
(Publicado no Diário O/ktaZ ~ Se ca í> I — Parte .1, de 17 e retificado no de 30 de março de 1969).-

lïelificação
•Xo parágrafo, único do artigo 3", on- 

le se lê: 
... apurar ilegível ou atos que

Leia-se: 
... apuiar atos ou fatos que ..

tor Luia Maria de Alvarenga VIanna por implemento de idade.
Brasília, 21 de março de 1969; 148' da Independência e 81» da República.

A. COSTA E siu-A
Luis António da. Gama e Silva

O Presidente da Rspública, usando da atribuição que lhe confere o ar tigo 23 da Lei 818, de 18 de setembro de 1949, e atendendo ao que consta do Processo n° 31.669-68, do Ministé rio da Justiça, resolve
DECLARAS :

i Que • Ilse Müüei' em solteira Dse (Reschke, natural do Estado do Rio i Grande do Sul, naíc'da a 30 de julho | ds 1937, filha de Amold Eduard Res- chke e Guizeila Resehke. perdeu a nacionalidade,.,brasileira, na confor- j midade do disposto no art. 141. item

che, residente no listado de tíao jpauio — (Processo n'-' 2.52Í-69;;Andréas Slephan Matthias ^Vo;i- sohn, natural da Alemanha, nascido a 31 de. março de 1949, Ulho de oun- ter Hans Joaquim Wolísohn e da Cerda Wolisohn^ residente no Estado de São Paulo — tProcesso n" 2.517, de 1969;;
Ayala Gadesch, natural de Is;-asl, nascida a u de setembro de 1949, li- Iha de Moshe Gadesch e de Tova Gadesch, residente no Esíado de São Pau!o — (Processo n» 2.290-69,1 ;
Argyro Antoine Andreadakis Yazid-

Estado Guanabara.
Brasília, 21 de março de 1969: da Independência e S I'» da República.

A. COSTA E SM.VA
Luis António da Gama e Silva,

***!*»> 4IÏU}*, V*W <Vfo 1.. V*V J lltAAU w\> AUWV, l -- - -- __ __filho de Perfecto Rego Costa e de! J!an . natural da Eg-ito "nascido" a-"i4 Maria Josefa Pereira, e residente noj?8. novembro de 1922, filho de AH"'"" A~'í "eadakis e de Calliopi An- 
residente no Estado de. — (Processo n» 27.673-68) •'sï^H^" s° * i^s^^^rs,^tado ae São Paulo — (Proc-sso miTtini.^ 01 1/?r ^n^ . ^iUL^SSO Hll-O Presidente .da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-! • ~ - • • 'tigo 8? do 

nho , sitftísnf
mero 31.165-68)-Clara • J -•"

consta do"Prcceí=so n? 5K 621, ci? 1962,' Brescia Adda resld;n£~n« do Ministério da J-jv-tiça'resolve S R " •"—•-' i-sia-ní« no

jn• ?

PRESIDÊNCIA 
DA REPÚBLICA

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

DO PESSOAL CIVIL
DECRETO DE 21 DE MARÇO 

DE 1969
O Presidente da República, tendo 

em vista o que consta dos Processos 
DASP — 2.9S1-68 e 6-520-68. resolve

TORNAR SEM EFEITO,;

De acôr-do-com.-o~a.ri^-2Z&.daJLei_jiu- 
mero 1 .711, • -- -

1 1. da Constituição, combinado com o art. 22. item I. da Lei n? 818, de 18 N3 setembro de 1949 por lia ver ad-

REVOGAR: i t 1̂ '0^ Mffi Guerreiro Neto, na-
De conformidade com o art. G» do''julho ae ISi^üíl^de^f-r^ ^ Decreto-lci «9 479. de 8 de junho de] Silva Keío e de• cSutanca dá 1938, combinado com o ar(. 3° dOj ceí5ão Guerreiro residente n n Decreío-l°i 71? 417, de 1 0 de janeiro j de São pamo — (Processo n°de 1969,

O decreto de 
que determinou a 
do cidadão polonês Ricardo Doluy,. t

19 de julho de 1968. de Isl'ae1'

,quirido volunlàfamente, a nacionaü- Estado de Sap Paulo. dade alemã.
Brasília. 21 co março de '

Ri?

de 28 de cu'uaro de
1952
O decreto de áb de julho de 1968, publicado no Diário Oficial, de 31 -sub 

sequente, que demitiu Germano Bar reto .Pereira do cargo de Assistente 
de Administração, nível 14, do Qua dro de Pessoal do Departamento Ad 
ministrativo do Pessoal Civil.

Brasília, 21 de .março de 1969; 148?' da independência t 8l? da 
Tlepública.

A. COSTA E SU.VA

ESTADO-MAIOR DAS FORCAS 
ARMADAS

DECBirrO DE 21 DE MARÇO 
DE 1969' 'o,

3 ̂ Presidente da República ie.'o'.ve 
DESIGNAR:

De acordo-com o n<> 60 do Regnlamcn- ttkaprovado pelo Decreto n? 53.080, Ae 4 cie dezembro de 1 963 e art. 9? da Lei n? 785, de 20 da agôs'to de 
1940
O Conselheiro Heitor pinto de Mou ra, da. tóínistêrío das Relações -Exte riores, para integrar o Corpo Perma nente da- Escola Superior de Guerra.
Brasília, 2i de março de. 1969;148» da .Independência 

República. -. . 
^ A , COSTA E

e ,,31? da

1 148' da Indeponcitnda
j República.
j A. Cosn E SILV\
j L uis António da Gama e Silva
| O - Presidente da República, usaado 'da atribuição que lhe oonfsre o ar tigo 23 .da LEÍ 818. de 18 de setembro de 194? e atendendo ao que consta do |!

Estado de são Paulo — '" " "^-69)," *
Revitecki, natural 

— de abril
, Brasília, 21 de março de 1969; ' & E^Sk^f^ Bevitzcki « 1969; jL4?:...,.^.• independência e w da !dl São RpaUlo ^ flroceslo'»?^^

Ricardo Andrés Roman 
lho de Ricardo Dolny 
Sãvack « residente em

e de Maria] Ernest 
Guaru^á —ida 

ide

República. , de 1969);, 
A. COSTA r. SILVA . L.**3. 2u'ker, 
Luis António da Gama e Silva

DECRETO DE 21 DE MARÇO 
DE 1969

Q Presidente dji República, usando Genov a atribuição que- lhe confere o ar- 'Polónia,„« 1 ——!. . _ ^... . . . inoo í-:i

natural da Roménia,- 
:» » i» de dezembro de 1946, de Stefan Zuker et}-"- " 

no :
34.428,

Genoveva Ratkiewicz narrai 
nascida a 8 de d»7'mbro.-._ . . -Preces^' 37.147. de J949, do Ministé- í tlg.° 83 n° xx> da Constituição de, 1822. filha de Pedro Arusie-cz e" " •acordo cem o paretfar do Conselho Marijanna Anjsiewi&s residenterio dá Justiça, resolve

Que-Juan- Carlos- -Sediak -Y-<3rafr| brasileiro naturalizado natural da ;

Penitenciário constante 
MJ. 30.473-68, resolve^COMUTAR: ~ ~" ~

do Recesso , Estado do Rio Grande do Sul j 'Processo n? 50.632-69) •

nascidãS -31
—— ———_————._ ..„.-„* .v.«..-w~ ~»lv^».tuk v*w : 

'- ——' ———' ————"' «»* J.»-""», imú^IUM- it -ÍHÁustria nascido a 10 de maio de j -Para 12 anos de reclusão a pena de j de agosto de 1939, filha de Giacomo 1908, fiiho de. Juan Sediak e de Emi-f 16 anos de reclusão a que foi conde, j Del valle de Paz e de ~-'*' •perdeu a nacionalidade bra.|«a--o Paulino de Gennaro, sileira, na conformidade do disposto j Onofre de Gennaro ,e de no arr. 141. item I, da Constituição J " combinado com o art. 22, item I, da Lei n' 818. de 18 de. setembro de 1949, .por haver readquirido voluntàriamen.s a nacionalidade austríaca. Brasília, 21, de março de

.
f.lho de Maria, residente no fetao Antonieta

Código Penal, por do Tri 
1969:148? da Independência e 81» da República.

A. COSTA. E SILVA
Luis António do. Gama c Silva ,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar tigo 23. da Lei 818. de 18 de setembro dg 1949 e atendendo ao que consta dó"Processo n» 12.441. de 1967, do Mi nistério da Justiça, resolve , ^ 
DECLARAR:

Que Edna Ganiellos Neumann, em solteira Edna Gamellos Krauss. na tural do Estado do Amazonas, naíci- da a 7 ,de,abrJLdeJmJílha,.de -Paulo. Krauss e de Sebastiana Gamellos Krauss, perdeu.a nacionalidade bra sileira, na conformidade do .disposto no art.^ 141, item I; da Constituição, combinado -com Q art. 22 item I, da Lei n? 818, -de 18 de setembro de 1949, yoi ha-va-' adquirido, voluntariamente, a nacionalidade alemã.
Brasília, 21 de março d2 1969;B?. ,da Independência e 81» da República.

A, COSTA E SILVA
Luis António da -Gama e Silva

bunal de Justiça do Estado de São Paulo, que reformou decisão do Trj. bunal do Júri da Comarca de Itatiba, do referido Estado.
Brasília, 21 de março de 1969; 148? da "" ' " ' 

República.
A. COSTA E SitvA 

.Luís António da Gama e Silva

e de
residente no Estado de São Pau'o -l (Processo n? 2.080-69) •"

, —.—... ^...v^o^ivo^, uttiurai aã ro-[Jônia, nascida a 5 de março de 1921,

DECRETO DE 21 DE MARCO 
DE 1969

da .República, pisando

, _.-.—„„ no Estado de São Paulo — (Processo n°"2.516*9); -.Herminio Ferreira- de, Almeida, nii- tural de Portugal, nascido a 12 de novembro de 1942. filho de Albarto de Almeida e de Patrocínia Rosa Ferreira, residente no Estado de Sãa Paulo —-(.Processo n? 2.523-69); ...... — ,,„,,,».,..>,,.,.^.aa^iuui .Hiroshi Noda, natuial. do Japão,da faculdade que lhe confere o ar-[nascido a 10 de fevereiro de

mero 3.192, de 4 de julho de 1957,

TV ,do
CONCEDER NATURALIZAÇÃO: 

Na conformidade do itemart, l' da Lei n? 818, citada, a fim de <jue possam gozar cios direitos ou torgados pela Constltulçto e leis dó Brasil, a: '
Adam Stader, .natural, â§ lugosWtf via, nascido a 17 de fevereiro dê .1937, filho de Michael Stader-e de johauna Stader, residente no Estado de São Paulo — (Processo n' 9.378-67)}
Aline Radetich, natural do Egito, ^nascido » 6 de Janeiro de ^33, ílüio

1923,ugo 7', da Lei n? 818, de 18 de se-j filho dç kãs"ayõshi"NÕda"e de Tana tembrp de 1949,. alterada pela de nú-cíN-oda, residente no Estado de Sãomem 3 10"> f\o Â rta J»1V.~ J« ini»rT —--i — -Paulo — -(Processo. n? 2.514-69)-:. .l — Houda— Elias,— naturai~~do 
'nascido a 6 de março de 1949, filha de Stóiman Elias e de Hanni Yacoub. residente rio Estado de Minas Gessais — (Processo n» 14.580-68);

João Fernando Hilário, naKual d«. ' Portugal, nascido a 28" dê fevereiro "de 1932, filho de Fanando - 5 ;e de -Maria VjttíviS,: 5!rè;sMe«íe »Á.J$s- tado'-íla Guanabara — Processo liü- - mero 26. 733-68.
•João Harder, liatural da JRússSn. nas cido á 21 de jiuih0 de 1921 fü.ho de
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residente no Estado do Paraná — 
Processo 22.410-68. s
Jonas Tichonenko, natural da 

Bússia, nasciüo a 29 de abril de 3923, 
, filho de Simonas Tíchonenko e de 
Ustiníja Tichonenko, residente no 
Estado de São Paulo — Processo nú 
mero 2. 528-09.
José Alexandre Arce Mejia, na 

tural do Peru, nascido a 18 4e julho
tíe 1932, filho de Maneei Arce e de
Maria Luisa Mejia, residente no Es-

, tada^de Goiás — Processo 58.555-08.
José Hernán Morales Piores, na 

tural da Bolívia, nascido a l de mar.
, ço de 1939, filho de Pascual Morales
e de Felicídad Piores, residente no
Estado do Rio Grande do Sul >T-
Proeesso 50.635-69.

José Maria Valente, Tires, natural 
de Portugal nascido a 29 de março 
de 1926, filho de António Valente 
Pires e de Ana Rosa Nunes, resi 
dente no Estada da Guanabara •- 
Processo 33.380-61.

José Perez Rodriguez, natural da 
Espanha, nascido a Í3 de junho de 
1931, ílih0 de Manuel Perez e de Ma, 
nuela Rodrigues, residente n"o Estado 
de São Paulo — Processo l &79-Í9. 

José Sak, natural da Polónia, nas 
cido a 30 de janeiro de 1024, filho 
tíè Berko Sak e depara Sostakowskj', 
residente no Estad0 de São Paulo — 
Processo 2.287-69,

Laszlo Tamas Bard, natural da
. Hungria, nascido a 8 de abril de

1950, filho de Laszlo Barsi e de Ro-
zalía Nyiraxli, residente ao Estado de
6ão Paulo — Processo 2.291-69.

Lúcio Matias Mancebo Pernandez, 
natural da Espanha, nascida a 23 'de 
julho de 1927, filho de Eleuwrio 
Mancebo e de .Maria Fernandez. re- 
Bldente no Estado de São Paulo — 
Processo 2.289-69.

Maria Cristina Cacciamali, natural 
da Itália nascido a 19 de fevereiro 
de 194«, filho de Felice Ena> Caccia- 
toiali e de Agnes Beade Cacciamali, 
residente no Estado de São Paulo — 
Processo 32.262-68.

Maria Asderban Bevitzcki, natu-
x«ü da Boraênia, nascida a 16 de de-
eembro de 1909, filha de Mcidel

Kahana e de Bela Kahana, residente
no Estado de São Pa-ilo — Processo
D.1? 2.529-69.

Maria Kriger Harder, natural da
Sússia,- riassida^a _J3. .do_ ^agosto _da

~1922, filha de Eduardo Kriger e de
Rosália Kriger residente n0 Estado
tio Paraná — Processo 21.250-68. .

Marics Georgas Loupetís, natural 
da. Grécia, nascido a 27 de abril de, 
Itf31, filho de Georges Loupelis e de 
Elene Loupetis, residente ro Estado 
tie,Sao Paulo — Processo 2.522-69.

Massako Noda narunO do Japão, 
nuscido a 2 de 'julho de 1924, filho 
tie Matsuo Miyasaki o de Fui Miya- 
saki, resideïite no Estado de São 

Pa-xilo — Processo 2.294.69.
Maurício Chalhoub, natural de Li 

bano, nascido a 21 de abril de 1918, 
filho de Elias Khoury Chalhoub e de 
Haiobouba. Chalhoub. residente r.o Es 
tado cie São Paujo — Proc. número 
2.284-6Í3,

Baria Teresa Pinto Marinho No- 
Vais, natural de Portugal, nascida a 

' 19 de setembro de 1944, filha de José 
Marinho Novais e de Maria Pinto, 
residente no Estado de* São Paulo — 
Proc. n? 2.530^69.

_ jghalij • Abboub, «aturai da 
'~~SïHa", nascido a "5 de fevereiro ds 

19J9, filho de Khalil Abboufl e "de 
Maria Nassar Abboud,-- residente no 
Estado de são Paulo — Proc. númc- 

-,ro 1.499-69,- . , . • •
Ssichu rakemura, natural do Japão, 

nascido a SÓ . de , março de 1936, Alho 
tie Ssiksn Tàkeíhura e de^Makato 
Takemura, residente no Estado do 
Pararia — Proc, n' -29.848-66.

Sun Hwa Mlnqf, natural da Chir 
l&ascido 9, , 2i dç- ttvertínj dt 1934, fl-»

lho de Sum Chen Ciiiang Sun Liu 
Shih, residente no Estado de São 
Paulo — Proee.'jso n' 2.520-69.

Sérgio Mehr, natural cia Bélgica.; 
nascido a 23 de outubro de 3949, filho ' 
de Benno Mehr e de Theresia Kop- 
pel Mehr, residente no Estado de São 
Paulo — Proc. n' 36.027-68.

Sun Wu Ling Chu, natural da "Chi 
na, nascido a 18 de janeiro de !942, 
filho de Wu Hsin Pão e de Wu L;en 
Yu Chtóo, residente no Estado de Suo 
Paulo — Proc. n' 2.520-69.

TJrsuIa- Emma Hnatkowskyj, natural ( 
da Alemanha, nascido, a 10 de outu- j 
bro de 1946, filha cia Steían Hna 
tkowskyj e de Stenislawa Maria AJi- Ea-belh Hnatkowskyj, residente 310 ^Es 
tado de São Paulo. — Proc. n' 2/293 
de 1969.

Woifgang Blada, natural da Alema 
nha, nascido a 16 de junho de 1946, 
filho de Zigmund Blada e de Char- 
lotte Blada, residente no Estado do 
Paraná — Proc. n? 2.056-69.

Wu Yung, natural da China, nas 
cido a 8 de janeiro de 1921, filho de 
Wu Ban Hock e de Wu See Lim7-re- 
sídente no Estado de São Paulo —'l 
Proc. n? 2.525-69. l

Yang Michael Ruu-Long. natural de 
Hong Kong, nascido a 18 de agosto de 
1950, filho de Yang Tseng-Cheng e de 
Miu So-Ying. residente no Estado do 
Rio Grande do sul — (Proc. numero 
50.633-69).

Yousseí Sarkis Deyirmendjian, na 
tural do Egito, nascido a 12 de janei 
ro de 1927, filho de Sarkis Channes 
Devirmend,iian e de Eüsa MojghaKan 
Deyirrnendíian, residente no Estado 
de São Paulo — Proc. n° 2.292-69.

Brasília, 21 de março de 1969: 
148? da Independência e 81° da 
Kepública.

O Presidente 
0EMmR .

da -Vjiiiblifa resolve j coiiiiclerá-la^ readaptada no ^orgo de 
!Arquivista, código EC-303.9.B. 
í Brasília, 21 de marco de líW; Nos termos do arlujo 63 do Decreto \ 1 430 <j a indepenfcnrla e S I» c.a, n" 9 .698, de 2 ãe setembro ac 3 945. |República. 

combinado corn os ar'.igds 40, o lt- i . r0 r̂fí r sirvi nea ai e 4 1, a línea aí, da, I-ei ' ..>...
n? 4 .S02, de 1 6 âe dezembro ãe 

1965, - N
Do Serviço Alivo íla Marinha, a j 

pedido, o Capi,ãc-cJ3-Corveía <LM» j 
João Eaptisia cie M.üo e Souza | 

Júnicr,
Brasília, 21 • de março de 1969: 

148? tía IndppendOrocJa e S li da 
República.

A. CCSTA r Sn,VA . 
Augusto j 
Grünewalâ-

Tardo Dutra
O Presidente da Rcpúb 1 .:-?, 

do da atjibaioão qus 'i;.? tcji
u,:&' 
cn.

item VI, do ar*'ro 
cão, resolve

£3 c.a Con. :..'u.-

I O; - P/cííssôrcs Dsmíngcs O-«-o s ~- 
U e Edson Raimundo Pinheiro '.a 

.Souza Franco, como remissnta.iií.s 
;do Ministério da E.i,ícacuo e Cu! •-- 
ira, e o Embaixador Don.a;eho <j;v-

A. COSTA E SILVA
Luís António ãa Gama e Silva

' MINISTÉRIO - DA MARINHA
DECRETO DE \i DE MARÇO

DE 1969

O Presidente da República, ->na 
qualidade, ,de - Grão-Mestre - da -0r=~ 
dem do Mérito Naval, resolve

NOMEAR;
De conformidade zon o Ârt. 14 do
^Regulafoento aprotMdo ftflo De~
^•creto n .1? 60.188, de S de jevereiro \

ãe 1967 e modificado pelo Decretai
n.? 64.052, de, 3 de fevereiro de
1969,
No Quadro Suplementar da mesma- 

Ordem, no grau de Comendador, o 
Capitfio-de-Mar.e-Guerra — German 
Valenzuela Labra; Oa Marinha de. 
Guerra do Chile. ^

Brasília, 17 de março de 1969;; 
148? da Independâac'! e 81» da 
Rèpúblitíâ. ' N

A. COSTA E SILVA
Augusto Hama>i;i Rademtiker
Grünewald

DECRETOS DE 21 DE MAKÇO 
DE 1969

O Presidente da República resolve 
PROMOVER :

No'Corpo^da Armada, ao posto de 
CapitâD-de-pragata, p'õr .rnereci. 

'mento,-ò Çapitão-de?Corveta — Luiz 
Carlos Seláno Bacellar; -' 

Brasília, 21 de março d* * S6$; 
148?" da fiïdependcncia e 61' da 
Republica. - . 

A, COSTA E SILVA 
Augusto H«?.'icíi/t

iO Presidente da .Republica, ti-ndo 
cm vista o que .-onsta do Processo 
n.' 16.787-10CÍ7, da s.-cre^aria-utral 
da Marinha, resolve

DEMITIR : ^
De acordo com o artigo 207. í í?m 111, 

da tei n ." 1.711, de 28 de Wubro \ 
âe 1952, j 
Ivo Agmenon Santos Bra.il do; 

cargo de Punclidor A. 1.707.8.A. ma. j 
tricula u1? 1.843.462. do Quadra à s j 
Pessoal, Parte Permant-nte, ao Mi-; 
nistério da Marinha. . 

Brasília, 21 de março tí.- :3C9: , 
148? da Indepe:ici°r;.-ia e Si'' t!d •

co, como representante do Min..•••--
constituírem a Ccirsiüsüo cie AÍ.-.U.I'- 
tos Internacioniis í CAI», na lo<"üa 
do art. 3^ do Decreto n9 63.313, C & 
26 de dezembro de 1S63.

Brasília, 21 de marro fie \ <,e(l ; 
H?S> da Independência c 81' í.i 
República.

A. COSTA E SILVA 
Duira

Bepública.
A.^COSTA E SlUV\
Augusto 
Grüneicald

MINISTÉRIO 
DA AGRICULTURA

DECBETO DE 21 DE MARCO 
DE 1359

MINISTÉRIO
T ' ' A*ü*9NÁÏïTïr \

DECRETOS DE 21 DE MARÇO 
DE 1969

O Presidente da República. ler.do 
em vista o que consta do Proce-ío 
n? -09-02/138/69, do Ministério da 
Aeronáutica, resclv»

RETIFICAR:
O decreto coletivo de 22' de abri! 

de 1963, publicado no D iário Oficial 
cia mesma data, na parte referente 
ao então Capilão-A viador Alva: o 
Luiz de Souza Gomes, para declarar 
tine a grafia correta do nome do r',-- 
ferido oficial é Álvaro Luiz de .Sou 
sa Gomes.

O Presidente da República, tendo 
em vista o que consta do Processo 
MA-OlO-2.055-63, resolve: j Brasília, 21 de março de 1368;

[1489 {) a independência" e 81? da
rRepúblifa.

TORNAR SEM EFEITO:
O decreto de 29.12.67, publicado no 

Diário Oficial ci? 2.1.68, na parte 
que exonerou do Quadro de Pessoal — 
Parte Permanente, do' Ministério da 
Agricultura, de acordo com o artigo 
19, § 7^ da
ïubrò^ de Ï952, "do cargo da classe A, 
de Veterinário, nível 20, que ocupava 
interinamente — Heider Fernandes 
da Silva — para considerá-lo aposen 
tado, de acordo com os artigos 176 
item III e 178 item m. da menciona - 
da Lei, a partir de 2 de ianeiro de 
1968. _

Brasília, 21 de mairo de 1969; 
148? da Independência e 81? da 
República.

A. COSTA E ,Su.v\
Ifo Arzua Pereira '•'

. MINISTÉRIO 
v DA EDUCAÇÃO 

E CULTURA
DECRETOS DE 21 DE MARÇO 

'DE 1369
O 'Presidente da República, tendo 

em vista o cnie consta, do processo 
n» 2.026-68, do -Departamento Ad 
ministrativo do—Pessoal—CívH7 
solve

ALTERAR; ,.
A readaptação cfetuada1 no Qua-í 

dro Extraordinário do Pessoal da 
antiga universidade "do Brasil fie 
Neusa Barreio Baptista, ocupante.' 
do cargo de Datilógrafo, código .i. 
AP-503.9.B, readaptada no cargo d? 
Arquivista, código EC-303.7.A, por 
Decreto coletivo As 12 de novembro

A. COSTA E 
Márcio de za é Mcllc

.
O Presidente da República, tenco 

em vista o-que constando "Prõcãj? õ 
Ministério da Aeronáutica n 
0304/S-007/69, resolv*

'O decreto coletivo de 11 de juuho 
de 1968, publicado no D iário Oficial 
do dia subsequente, na parte refe 
rente ao, então Capitão-Aviador Lr.iz 
António 'Martins Leònil, para decla 
rar que a grafia correta do nome cio 
referida oficial é Luiz António Mar 
tins Leomil.

Brasília, 21 de março de 19(33; 
148' da Independência e 81» da 
República.

A. COSTA E Sn.vi 
Arireio de Souza e Ululo

O Presidente da República, na 
qualidade de Grão-Mestre da Ordun 
do Mérito Aeronáutico, resohe;

Nos twvios da letra "d"' e parágrafo
do artigo 23 do Regulamento 

aprovado pelo Decreto n? 33.S26,
do pêlos Decretos números 15 8P5, 
(te 03 de abril de 1959, 50.682, í? 31 
de maio de 1961, 51.539, áe 33 de 
agôrt* de 1962 e ^3,200, d^30 de 
agôstv ds 1968 " .
Do Corpo de Graduados tspeclais, 

da mesma Ordem, o SenKtír Oswal» 
do Cavalcanti da Costa Lima -Pilho," 
admitido no Grau de Grande-OficJaí 
por Decreto de 18 de outubyo-de 1901,
£ . .._ Cândida Ivete Vargasde 1964, .publicado no D iário Oficial i Tatsch, admitida no Grau de Gran- 

' " " mesmo meg a gnp, garsflf-fifloiai por Decreto d» 11 dt-oa--^
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tubro de 1S82, os Senhores Arthur 
Virgílio do Carmo Ribeiro Fllb-o e 
José Martins Rodrigues, admitidos 
no Grau de Comendador por Decre 
to de 15 de outubro de 1963, e o -Se 
nhor Carlos Frederico Werneck de 
Lacerda, admitido no Grau de Gran- 
de-Oíicial, por Decreto de 12 de ou 
tubro de 1964, todos por terem tid« 
seus .direitos políticos suspensos, com 
base no Ato Institucional número 5, 
de 13 de dezembro de 1963.

Brasília, 21 de março de -1969; 
148» da Independência e 81» da 
República. \ 

A. COSTA E SILVA 
Márcio de Souza e Mello

O Presidente da República resolve
NOMEAR:

De acôrão com o artigo 12, item II, 
âa Lei. n? 1 .711, âe 28 de outubro 
âe 1952, combinado com o artiyo 
3» da Lei n? 5 .315, às 12 de setem 
bro âe 1967

DWRIO OFICIAL (Seção \ -, Parte 1)

O Presidente da República resolve 
DESIGNAR: x.

Júlio Cezar Telles Mendes, Técnico 
de Administração, Código ..........
AP-601.20.A, do Quadro de Pes 
soal,— Parte Permanente — do Mi 
nistério da Aeronáutica, para servir- 
na Comissão Aeronáutica Brasileira, 
em Washington — DC, Estados Uni 
dos da Aniéríca. >

Brasília, 21 de março de 1969; 
148"? da Ind-cpïnàfecia e 81» da 
República.

A. COSTA E SILVA
Márcio âe Scuca e Mello *-\
-DECRETO D3 12 DE MARÇO 

DE 186,9
(Publicado no Diário O/ïciaí de 13

O ex-combatente António Reis Só- °"~£* 
brinho psra exercer o cargo de Ser- ;*,'.

de março d< 1969). 
Retijica.çã.0

Na página 2.180, 3* coluna 
No Decreto do Tenente.Brigadelro- 

do-Ar Nelson Freire Lavenèrç -

vente, GL-104.5 do Quadro de Pe3- 
soal — Parte Permanente do Minis 
tério da Aeronáutica, lofedo no Es 
tado ds São Paulo, em vaga cons 
tante da tabe".a anexa ao Decreto 
n° 51.516, de 25 "de junho de 1962.

Brasília, 21 de março de 1969; 
148» da Independência' e 81» da 
República. 

'i A. COSTA E SILVA
Márcio de Soaio e Mello •

O Presidente da República resolve 
NOIEAR;

De acôrão com o artigo 1 2, i ters III, 
âa Lei 71? 1.711, de 28 de outubro 
ãe 1952
Oliver Rangel Barata, Engenheiro, 

código TC-602.22.B. do''Quadro de 
Pessoal — Parte Permanente — do 

•. Ministério da Aeronáutica, para 
- f' ' exercer o cargo em comissão de Di- 

retor da Divisão Aerodesportiva da 
N Diretoria de Aeronáutica Civil, sím 

bolo 4-C, dos mesmos Quadro, Parte 
e 'Ministério, em vaga decorrente da 
aplicação da Lei n» 3.780, de 12 de 
julho de 1980. •

Brasília, 21 de março de 1969; 
148» da Independência « 81» da- 
República.

A..COSTA s SILVA 
Márcio âe Sousa e Mello

O Presidente .da República, tendo 
em vista o que consta do Pro-esso n» 01-01/S-5.481/68, t --••"-•-•- 
da Aeronáutica, resolve 

DEMITIR;
De acordo com o artigo 207, item U, 

í l», da Lei n» 1.711, âe 28 âe otf- 
tubro âe 1952 
Manoel Gomes da Silva^ ocupante

Onde se lê: 
Ministério do Exército 
Decretos d-9 12 de março de 1969

No fecho Brasília, 12 de março de 196&; ......
A. COSIA E SILVA
Jcsé âe Maçalhães Pinto
Aurélio ãe Lyra Tai-ares 

- Lsia-se:Ministério da- Aeronáutica 
Decreto de 12 de inarço de 1969 -.

No fecho Brasília, 12 de "marco de 19691; ,...
A. COSTA E SILVA
José âe Magalhães Pinto
Márcio âe Sousa e Mello,

MINISTÉRIO DAS MINAS 
E ENERGIA

DECRETOS DE 24 DE MARCO
DE 1969 •

O Presidente da República, -usando 
de s\ias atribuições, resolve

CONCEDER EXONERAÇÃO: 
Ao General-de-DMsão Arthur Du 

arte candal Fonseca do cargo de Pr,e- 
sidente da Petróleo Brasileiro S/A — 
PETROBRAS.

Brasília^ 24_ de, março de 1969 
148» da Independência • 8~W" dl 
República.

A. COSTA E SILVA 
António Dias Leite Júnior

em vista o que uuuot» «u M. j.* — Q Presidente da República usando 
n» Ol-Ol/S-5,.481/68^ do -Ministério da atribuição que lhe confere a letr*"a", i l», do art. 19 da Lei número 

2.004, de 3 de outubro d«' 1968, .re 
solve:

NOMEAR: -
O Marechal Waldemar L*vy"cardo- 

so para'exercer o cargo de Presidente 
da Petróleo Brasileiro Sociedade Anó 
nima — ,?ETROBRAS, vago em vir- 

da tude da exoneração concedida ao Ge- 
neral-de-DlviBão Arthur Duarte Caií

março, de 1969; dal Fonseca.--- • Brasilia, 24 de março de 1969; 
148» da Independência e 81* da 
República.

A. COSTA x SILVA 
António Dias Leite Júnior.

MINÜTÉRIO

sequente, qus demitiu José de Altóel- 
da Lima, do cargo de Estafeta CT — 
204.7. A, do Quadro de Pessoal — Par 
te Permanente, do Departamento dos 
Correios e Telégrafos, deste Ministé 
rio, d« acordo com o art, 207. ftern II, 
e í l», da Lei n» 1.711, de 28 de ou 
tubro de" 1952, para declarar que a de 
missão em apreço se reíere ao cargo 
de Carteiro CT-203.10.A, dos --mês-* 
mós Quadro, Parte e Ministério.

Brasília, 21 de março de 1969; 
148» da Independência e 81» da 
República.

A. COSTA E SILVA 
Carlos F. de Simas

O Presidente da República, tendo 
em vista o que consta do Processo nú 
mero 36.754-67. do Departamento dos 
Correios e Telégrafos, resolve 

i ALTERAR: '
O Decreto de 6 de setembro de 1968, 

publicado no D iário Oficial de J) dos ( 
mesmos mês e ano. que demitiu, de 
acordo com o art. 207, item X, combi 
nado com o art. 195, item IV, da Lei 
n» 1.711. de 28 de outubro de 1952. 
XJrbinò Capanema da Silva, do cargo 
de Agente Postal CT — 205.10.A, do 
Quadro de Pessoal — Parte Perma-? 
nente. do Departamento dos correios 
e Teléstrafos. do Ministério das Co 
municações, para declarar que a ds- 
m'-ssão em apreço se refere ao cargo 
de Agente Postal CT — 205.12.A. dos 
mesmos Quadro.xPajte e Ministério. 

Brasília, "21 de março de 1969; 
148» da Independência' e 81» da 
República.

A. COSTA E SILVA 
Carlos F. de Simas

Março da 196&

O Presidente da República, tendi 
em vista o que consta, do processo nfl« 
mero 43.147, de 1968, do Departamen-i 
to dos Correios e Telégrafos, resolvo

ivinuuti """£*• ~4—l;2nll 
do cargo de Servente, cúdjga
Parte Permanente 
Aeronáutica. 

Brasília, 21 de ,
148» da Independência «81» da
República.

A. COSTA z SILVA 
Márcio ãe Souza e Mello

O Presidente da República resolv* 
DISPENSAR:

Walter Desland.es, Oficial d* Ad- 
ministraçSo, Código AF-20U16.C, do 
Quadro de Pessoal — Parte Perma 
nente do Ministério tia Aeronáutica, 
fias funções que exerce na Comissão 

Brasileira. em'Washing-
_._.._ W_,j__ j. A«»5

O Presidente da Repú^üca. tendo 
em vista o que consta do Processo nú- 
merb 20.GS6~-67, dó Departamento dos 
Correios e Telégrafos, resolva

RETIFICAR :
O Decreto dó 25 de abril de 1968, 

publicado no Diário O/zicai de 26 sub 
sequente, que exonerou, de acordo 
com o art. 75, item I, da Lei núme 
ro 1.711, de 28 de outubro de 1952, 

do cargo de
__.„ .„„ CT — 212.10. A, do Qua 
dro de Pessoal — Parte Permanente, 
do- -Bepartame-nto -dos-Gorreios—e- 3F6- 
légrafos, do Ministério das comunica 
ções, para declarar que ^ exoneração 
em apreço se refere ao cargo de Ins- 
petor 'de Linhas Telegráficas CT^ — 
209.16. do« mesmos Quadro, Parte -e 
Ministério.

Brasília, 21 de março de 1969; 
148» da indepettdêncla « 81» da 
República.

A. COSTA E SILVA 
Carlos F. de Simat

O Presidente da República, tendo 
em vista o que consta do Processo nú 
mero 21.918-68, do Ministério das Co 
municações, resolve

ALTERAR:
O Decreto de 8 de novembro de 

196»; publicado no Diário Oficial de 
11 dos mesmos' mês e ano, que exone 
rou de acordo com o art.x 75, Ue'm £ 
da Lei n» 1.711, de 28 dê outubro de

, 31 de marco 
148» d» Independência • 
Bapúbllca.

A. COSTA t SILVA 
dg Sousa

81»

DECRETOS DE 21 DE MABÇO 
DE 1968,

jierutmunua ^.no^^., —. ..——„ O Presidente da República, tèn<K
lon — DC, Estado Unidos da Ame- em vista o que consta do Processe
ííc». .-""'•' 'N . n» lS;943-68,, do Departamento dos

»rasma,_ai de ,*^ÇS° . a*M «l9Bli Correios e Telégrafos, resolve'
ALTERAS:

O decreto de 29 de agosto de 1968, 
publicado no Diário Oficial de 30 sul)

.,
1952. José de Souza Vieira Lima, do 
cargo dê Servente GL — 104.51, tdo 
Qtiadio.de Pessoal -e Parte Perma-

A PEDIDO: . 
Do Quadro de Pessoal — Parte Pé» 

manente, do Departamentos dos GO» 
reios e Telégrafos, do Ministério d« - 
Comunicações.
De acórão coj» o ttrt. 75, item l. ât 

Lei n.» 1,711, ãe 28 âe outubro âl 
1952
1) do cargo de Operador postal C/í 

— 208. 6. A, Valtemir Tavares de O11K 
velra, a partir de 4 de setembro dl 
1968, em virtude de sua nomeação pai 
rã o cargo de Oficial de Justiça PJME 
da Justiça Federal do Estado deferi . 
gipe . (Processo n» • 43 . 147-68) ;

2) do cargo de Postalista CT -» 
202. 12. A, António Ferreira da Lira 
a partir de 4 de junho de 3968 (Proí 
cesso n» 43.676-68);

3) do cargo de Servente GL" -^ 
104.5, Aderbal coelho, & partir de 1 
de junho de 1967. (Processo nüm&rt 
40.058-67);

4) do cargo de Postalista CT -^ 
202. 12. A, José Murilo Moreira d( 
Souaa, a partir de 16 de junho d( • 
1967, em virtude de ter sido nomea 
do Juiz de D-ireito da comarca d< 
Arari, do Estado do Marannão (Pro 
cesso n» 45:^48-67) ;

5) do cargo de Postaliita CT -i 
202. 12. A, Carlos Jayme Garcia dí 
Moraes, a p"àrtir da 25 de março d< 
1967 (Processo n» 45.602-67);

6) do cargo de Carteiro CT -i 
203. 10. A, Nelson Dias Flauzino, t 
partir de l» de marco de 1967. (Pro 
cesso n» 45.673-67) ;

7) do cargo de Telegrafibta CT -< 
207. 14. B, Lui2 Carlos Prestes Pinheiro, 
a partir de 16 de maio ds 1965. (Pró- 
cesso n» 46.563-67);

8) do cargo de Auxiliar de Porta 
ria GL — 303. 8.B, Yvaldir Oliveira 
Lobâo, a"" partir de 30 de agosto d« 
1967. (Processo n» 47.590-67);

9) do cargo de Telegra^ista CT — • 
207. 14. B, Osvaldo Souza Pereira, a 
partir de 31 de agosto de 1967. (Pro 
cesso n» 48.693-67);

10> do cargo de Postalisla CT — 
2J>2. JS^A, Herçilio NOIH. _a p_artir d» 
27 de agosto de 1968 (Processo nume- " 
ro 45.412-68);

11) do cargo de Operador P.ostal CT 
— 206 ,6. A, João Pereira da SüvaMar- 
tins7 a partir de 29 de junho de 1967. 
(Processo n$'427. 939-68);

12) do cargo de Te.legrafista CT,-« 
207.14.B, Elmo de Lima, a partir Qa 
l» de setembro de 1967, em virtude d« 
ter sido nomeado para o cargo de 
Chefe da secretaria PJ-0, da justiça 
Federal no Estado de Goiás. (Proces» 
só n» 41.081-68L;

13) do cargo de Operador postal 
CT — 206.8. B, 2U4 Silva Bossle, a 
partir de 25 de Julho de 1968, em vir 
tude de ter sido nomeada para o cajv 
go de Escrivão de Paz de Santo Ama 
ro da Impetratriz, no Estado de San- 
ta Catarina. (Processo n» 52.08*-68) ;

14) do cargo dê Telegrafista CT — < 
207.16.O, João ©utemberg de"Qlivei- 
ra, a partiisde 29 de Julho de 1968. 
em virtude -de ter sido nomeado par* 
o cargo de Comissário de Polícia da 
Secretaria de Segurança do Distrito

e Telégrafos, do Ministério das co 
municações, para declarar que a exo 
neração em apreço se refere ao car 
go , de Auxüiat de Portaria GL — 
303.7. A, dos mesmos Quadro, Parto e 
Ministério. , . 

pràsilta, 21 de. inarço de 1969; 
148»' da Independência • 81» da 
República.

,A. COSTA i SILVA 
^ Curtos F. ãe Sííwa,

,___
16) do cargo de Cirurg:ão-Dentist» 

TC — 901. 20. A, Gilberto BaUaben, a 
partir de 4 de dezembro de 1968, em. 
virtude.üe ter sido nomeado para carO 
go público da Seeretaria da, Fazenda 
do Estado de São Paulo, (Processa 
n» 58.285-68X; - , , *>/^

16) do cargo de~ Postalista CT — 
202. 14. B, Rafael dos Santos Barros. 
a partir de Ï5 de outubro de 1988, em 
virtud» d» ter eido nomeada tuim a
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cargo de Fiscal de Rendas do Estado 
de Pernambuco (Processo numere 
67.130-68);

17) do cargo de Operador Postal CT 
— 206.6.A, Shirley de Souza, a par 
tir de 25 de setembro de 1968 em vir 
tude de ter sido nomeada para o Ma 
gistério do Estado de São Paulo. 
(Processo ji? 57.340-68,»-;

18) do cargo de Postalisla CT — 
202.12-.A. Agenor de Campos Santos 
a partir de 19 de novembio de 1968. 
(Processo n» 56.123-68);

19) do cargo de Telegratïsta CT — 
207.14.E, José Tobias de Araújo^ a 
partir de 29 de novembro do 19-38, em 
virtude de ter sido nomeado para o 
cargo público da Secretaria- da Fa 
zenda do Estado de São Paulo. (Pro- 
ceçso n' 56.284-68);

20) do cargo de PostaUsta CT — 
202.14.B, Dárcio Guimarãeá xte An 
drade, a partir de 13 de dezembro de 
1968, em virtude de ter .sido nomeado 
Juiz de Direito da Comarca de Açu- 
cem no Estado de Minas Gerais 
(•Processo n? 80-69).

ErasíLa, 21 de març^) de 1969; 
148? da Independência e 81* da 
República.

A. COSTA E SILVA
Carlos F. de Simas >

grafos, do Ministério das Comunica 
ções. 

Brasília, 21 de ' marco de 1969;
148' da Independência e Sl« _ 
República.

A. COSTA E SILVA
Carlos F. de -Simas

O Presidente da República, tenac 
«m vista 'x> que consta do Processo 

04.860-68, do Departamento dos 
Correios e Telégrafos, resolve

DEMITE, A SEM DO SERVIÇO PÚBLICO:
3e acordo com o artigo 2ft7, ttemr 
VIU, combinado com o artigo 209, 
da Lei n" 1 .711, de 28 de outubro 
de 1952
José -Pedro da Süva, do cargo de 

?ostalista CT-202.14.B, do Quadro de' 
Pessoal, Parte Permanente, do De 
partamento dos Correios e Telégrafos, 
do Ministério das Comunicações.

Erasíl : a, 21 de marco de- 1969; 
.48? da Independência e 81» da' 

República.
A. COSTA E SÍLVA '""" ' 
Carlos F. de Simas

O Presidente da República, tendo 
cm vista' o que consta do Processo 
ns> 16.01:, do Departamento dos Cor 
reios e Telégrafos resolve

DEMITIR;
De acordo com o artigo 207, ilcm X, 

óvmbinado com o artigo 1 95, ilem 
IV, da Lei ní> 1.711, de 28 de ou 
tubro de 1952
Áureo Jardim Marques, do cargo 

de Postalista CT-202.12.A, do Qua 
dro de Pessoal,'^Parte Permanente, do 
Departamento dos Correios e Telé-

O Presidente da República, tendo 
m vjsta o que consta do Process 

j n? 6.010, de L968, do Departamentc 
dos Correios e Telégrafos, resolve

DEMITIR, A BEM DO SERVIÇO PUBLICO

De acordo com o artigo 207, item 
VIII, ex vi do artigo 209, da Lê 
n<> 1 .711, de 28 de outubro de 1952 
Do cargo de Auxiliar de Portaria 

GL-303.7.A. Raimundo de Oliveira Li 
ma, do Quadro de Pessoal do Depar 
tamento dos Correios.e Telégrafos, do 
Ministério das Comunicações.

Brasília, 21 de março de 1969; 
148? da Independência e 81» da 
República.

A. COSTA E SILVA 
Carlos F. de Simas

PRESIDÊNCIA 
DA REPÚBLICA

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
"i- CONSULTORIA GERAL DA REPUBLICA 
— Pareceres
PR. 9.540.-68 — M? Ji-802. tíc 11 «e março de -1969. «Aprovo. Em 17 de 

março t!e 1966' . (.Ene. ao M. Int., em 24 de março 
de 1&C9).

Assiítito: Complementarão salarial (art. 33 
da lei iVJ 4.345, de 1964). Improcedência da 
preíenião.

PARECER: H-802-H
A Lu i;° 4.229, de l? de junho de 1963, atribuiu 

sós !>eïvïdorco ao Departamento Nacional de Obras Con 
tra as Secas tDNOCS), conforme a necessidade e a na- 
tureza do seiviec, gratificações especiais (letra "o" do 

, are. 11)^
* 2. Dila vsr.tttgein foi expressamente, revogada pelo 

£ 2? do ar.. iS aã L/ej, n? 4.34a, de 26 tie junho de 1964,
3. Pretendo o Dï>ÏOCS continuar o pagamento da 

quelas {ijatificações. como oomplemeutacão, na forma 
do disposto nc íirt. 33 da Lei n« 4.345, de 1964, e tendo 
em vista ó entendimento desta Consultoria Geral, nos 
casos trataío--: pêlos Pareceres ns 31Q-H e-433-H.

4. Solicitei >. audiência prévia do Departamento 
Administrai.;^, do Pessoal Civil, na conformidade do que 
dispõe a Circular n? 8, de S de maio rie 1965, do Gabi 
nete Civil c!a J'iesídêncía da República.

5." Ksaniii:aado.^ assunto a Divíiáo tío Reg;me Ju 
rídico do Fessorà ass.in se manifestou:

"in-> posto, a pretensão dó DNOCS há de 
rer e&tuuaâa independeu temente daquele pare 
cer, bem como do Parecer n? 310-H, de 2 de 
março de 1966 (Diário Oficial de 14-3-66) do 
mesmo sito órgão de consulta do governo,-a 
que o orlmeiro se refere e que também versa 

K sobro n:«teria diversa jdô, que aqui se discute.
St-iV.dores daqueía Autarquia, antes da lei 

n* 4.346. cie 26 de junho rte 1964,. conforme 
consta do urocesso, percebiam orna f?raj3ficação 
psofcinl. fé acordo com 0 disposto no nrt. 11^ 
i>"»t>a "o", da lei ri? 4'.229, de l? de junho de

Essa gratificação era concedida nas seguin 
tes 'oabe&:

u) P i&soal técnico ................. luOTó
0; Pesscal administrativo ...... até 50'J
Asi:m, um s;rvidor ooupante de cargo téc 

nico, de iJvel universitário de padrão de venci 
mento mais elevado, imediatamente antes da ;ei 
n^ 4.343, de 1S64, que correspondia ao nível W, 
pc-icebia, então as seguintes parcelas:

Vencimento (Lei n° 4.242-63 ........ 8500
Gratificação especial v 100%) ........ Ü5,'A
Gratificação nível universitário (25-'..) L'! '-•)

PR 1.680 69 —

Tctal ......... 0 ................. 19!.-'J
Amba& as gratificadojó ccmputacia.^ na CIP- 

mcu&tração acima leram i-:q.rüsamente re-n-é-- 
. oas peia lei n" 4.34o, ue l y w <a.-i. lò. iie:r. .'/ 

a de nível universitar.o, e ar:. 19, í 'S'-. ?. <..:- 
tra). A lei n° 4.345, c.taia. cAabsleceu, n:> SL-U 
art. 33.

"Os iur.cionar.es civ's do Pocier Execui.vs, 
inciubiVt os aã AU,ÍUC;U.J, oje, em v.rt^dc ta 
itp.icítçao uo (—p^-.y j.v 5l a ic; \ciuiajii ;» - r 
jus, mtiisaimsnte, a u:a tuíal de vencanem.,s, •) 
vantagens mienJr ao total ae vencimentos e 
vantagens que já vimia:ii pereeoenciòN por torça, 

•> cie loi QJ decisão jucuc<ai iransitaaa em julgaoü, 
twoo direito a uui complemento :gual ao v.iiur 
Car cüíersiiça eulfg os o o a totais".

O mesmo diploma lesai, loaavia. cr.ou pa.'a 
os caigoï un n ível unive^iiario os iiive;s 19. ^J, 
21 c 22, correspoiiuendo' a caaa um aeies, ifõ- 
ptctivamcnte, os segumtis \aiores em cru^e.ros 
uovos: 210.00, 230.UU, 250,00 e 280.00.

Xr.ste caso claoo que. o servidor a qus -.3 
reític f» demonstração rïtro tivesse smo cia.-b:- 
íxady no nível 19, o de \alor mais baixo oos 
iicvos níveis criados, para saber-se se a t:es 
cê aplicaria o disposto 110 art. 33 da lei n° 4 3ío, 
bastaria eíeuiar a segu.nie operação, antin .— 
tica:

Venc.mento do nível IP dei número 
..4.345-64) . . . . ...j............. 210.C8

Total anterior de vencimento e gi-a- 
tiíjcações, coníorma demonstração 191.25

Diferença . . .................... 18,75
Como se vê, aquele .servidor, com a aplica, 

çao da lei n' 4.345,^de 1964, passou a perceber veuci- 
mw.to mensai superior ao que vinha perceben 
do, antes da vigência desse diploma, de venci 
mentos mais gratificação.

Como o caso exemplificado também se apli 
ca a todos os demais casos dos funcionários da 
Autarquia que estavam percebendo gratificações 
da mesma natureza e que passaram a ter ven 
cimentos mais elevados do que o total que an 
tes da lei n» 4.345 percebiam, é evidente .gue a 
eles não se aplica o disposto no art. 33 da citada 
leu porque nada há que complementar".

8. A DRJt demonstrou, com exuberância de da 
dos a improcedência da pretensão, razão porque acolho, 
integralmente, a opinião em apreço. * 
,„ 7. Ora, se a gratificação foi dt modo expresso, re 
vogada e se, em decorrência, não houve diminuição no 
que percebiam não há que se falar em compleinentação 
d0 art. 33 da lei n? 4.345-64.

8. Também não vejo procedénsia na afirmativa 
de identidade de situação com a que foi objeto do Pa 
recer 433-H.

Nestas condições, ante o exposto, estou de inteiro 
acordo cem o DASP, no sentido de indeferimento dj 
pedido . ' '

Siit) cenfvra
Brasília, 11 de março de 1969. — Adroaldo Mesqmía 

da Costa, Consultor-Geral da República.
W H.r<J3, de 12 de março de 1969. — "Aprovo. Em 17 
de março de 2969. (Ene. ao M. Es. em 24 de março 
de 1960).

Assunto: Vencimentos dos Membros do Mi 
nistério Público Federal, Inaplioabilidade do 
parágrafo único, do art. 139, combinado com 
o i 49. do art. 136, todos da Constituição Fe 
deral. A vinculação de vencimentos, no caso, 
beneficia apenas, aos membros do Ministério 
Público Estadual.

PARECER: H-803
Atnwés na E. M. n» 183, de S de dezembro último, 

o Senhor Ministro da Guerra suscita duas questões 
sobre: ' *

a) ir.ipíicacôès do Julgado do -Supremo Tribunal Fe 
deral que «joncedeu aos Ministros do SuperioT Tribunal 
Militar direito à percepção da parcela absorvida daa 
Diárias de Brasília; e

b) base^.para cálculo <ïe vencimentos de membros 
do Ministério Público Federar-junta à Justiça Militar,

UjVi',.1 ,-
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em lace do rúip&sto no parágrafo único, do art. 139, 
combinado com o 5 4^, do art. 130, todos da Constitui- 
,ção Feaeral. ^

•íf. Km veraõbe, as duas questões dependem, tão. 
semente, ca ifcsp^ua a seguinte indagação; Aos, mem 
bros tio Muustcno Publico Federal estão assegurados, 
ccnbtiíucioiüujviime, v»uci'meiuoâ vinculados aog --dos 
membros aos Tribunais Federais?

3. tíe a resposta lõsse anrmativa, duas consequên 
cias decorreriam:

o) os vencimentos dos membros do Ministério Pú 
blico Federal sti-iam calculados," tomando-se por base os 
íixaáos para os niemoros aos Tribunais Feaerais; e

L~i a parcela absorviüa das Diárias de Brasília, con 
siderada con.o vencimento pela Suprema Corte, que de 
terminou seu pagamento aos membros do Superior Tri 
bunal Militar, a despeito de não terem exercício em 
Brasília, deveria ser computada para o efeito de calculo 
de vencimento dos membros do Ministério Público Fe 
deral junto a^Justiça Militar.

4. Com o advento do Decreto-lei n' 316. de 20 de 
dezembro de 1968, nenhuma dúvida pode pairar sobre a 
matéria em exame. O citado decreto-lei fixou os novos 
vencimentos cios membros do Ministêrio\ Público Pe- 
tíeral, junto à Justiça Comum, à Justiça Militar, à JustU 
ca -do Trabalho, ao Tribunal de Contas da União e & 
Justiça do Distrito federal e, dos Territórios, sem obede 
cer a qualquer ciitério de vinculação com os vencimentos 
fixados -para a Magistratura. 
^ ô . O parágrafo único, do art. 139, da Constitui 
ção, ao manaar aplicar o disposto no art. 136, § 4', aos 
Membros co Ministério Pübl.co, fê-lo com relação ao 
Ministério Público Estadual, por isso que a regra do ci 
tado § 4?, do art. 136, só tem aplicação na organização 
judiciária dos Estados. A vinculação ali prevista, por 
tanto, diz respeito, apenas, ao Ministério Público Es- 
tatíual.

6. Assim, sendo, não admitindo dita vinculação ao 
Ministério Público Federal, o~ citado Decreto-lei n' 376 
não infringiu a regra do § 4?, do art. 136, da Constitui 
ção, pois — repita-se — essa só se aplica ao Ministério 
Público dos Estados.

7. De conseguinte, in existindo vinculação, in casu, 
o julgamento •ao Supremo Tribunal, relacionado com a 
parcela absorvida das Diárias de Brasília, nenhum sig 
nificado pode ter no cálculo dos vencimentos dos Mem 
bros do Ministério Público Federal.

8. O parecer n» 564-H, desta Consultoria Geral, 
restringe-se, exclusivamente, à aplicação da regra do 
art. 108, § V. da Constituição Federal, por força do 
parágrafo único, do seu art, 139. /

9. O citado art. 108 integra as "Disposições Pre 
liminares' relativas ao Poder Judiciário. Tanto é apli 
cável na esfera federal, quanto na estadual. Nessa úl 
tima, Inclusive, por imposição do art. 136, "caput". Por 
tesa razão, quando o parágrafo único do art. 139 man 
dou aplicar o disposto no í V, do art. 108, aos membros 
,do Ministério Público,- f ê-lo tanto em - relação ao Fe, 
aeral, quanto ao Estadual. Mas, quando mandou apli 
car o disposto no § 4°, do art. 136. fê-I0 restritivamente 
to Ministério Público Estadual, pois, no caso a norma 
é especificamente aplicável na organização judiciária dos 
Estados. '

Siib censura.
Brasília, 12 de março de 1969. — Aãroalão Mesquita 

«.a Cotia, Consul|.or-Geral da República. 
N? H-804, de 12 de março de 19G9. — "Aprovo. Em 17 
de março de 1SGP". — (Ene. ao M.E.C, em 24 de 

. março de 1569) .
Assunto: Reajustamento de proventos da 

inaüvidáde. Principio constitucional. Fixação do 
índice, através de legislação ordinária.

PARECER: H-804
Josaphat de Lima Linhares, Professor Catedrático, 

aposentado pela Universidade Federal do Ceará, preten. 
O.e que o reajustamento de seus proventos ocorra no mes 
mo percentual de aumento 'concedido aos funcionários 
em atividade de igual categoria, e'não em bases inferio 
res.

^. Alega o interessado que o Estatuto do Magis 
Superior (Lei n' 4.881-A de 6 de dezembro do 
lhe assegura esse direito ao determinar que: 

„ «Art. 53 ...............................;....
5 S* O provento da inatividade serávàútò- 

•maticamente reajustado sempre que houver mo 
dificação no valor do vencimento do cargo efe- 

tivo correspondente."
á. Em consequência, .segundo seu entendimento 

«z jus £o reajustamento no valer 25% ao invés de 22%' 
como fixado pfile Decreto-lei n? 81. de 21 de dezembro 
tíe 1966 fart. 4,»).

4. Submetida a matéria à apreciação da douta 
Consultoria Jurídica do Ministério dïr Educação e 
Cultura, foi por esta, sustentada a prevalência da nor 
ma do Estatuto do Magistério Superior sobre a d0 Do- 
«retoJei de vencimentos, além de considerar o reajustai

tério 
1865)
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mento automático como indicativo de Idêntico perceiv. 
tual ao aumento de vencimento dos servidores em att» 
yidade. •

5. Falando sobre a espécie, a Divisão do Regim» 
Jurídico do Pessoal do Departamento Administrativo do 
Pessoal Civil (DASP), assim se expressou:

"O § 5' do art. 53 do Estatuto do Magisté 
rio Superior retrotranscrito, embora redigido em 
termos qiversos, é a reprodução do art. 193 d» 
Constituição de* 1945, do mesmo modo" que" o 4 
o art. 182 do Estatuto dos Funcionários Pú 
blicos civis da União, verbis:

"Art. 182. O provento da Inatividade eerA 
revisto:

a) sempre que houver modificação geral d« 
vencimentos ou remuneração, não podendo sua 
elevação ser inferior a dois terçps do aumento 
concedido ao funcionário, em atividade;"

Em ambos os casos, como se vê, não se de 
terminou em que bases deverá ser feito o rea 
justamento dos proventos embora o último dis 
positivo fixe o limite mínimo da elevação em 

.jdois terços do aumento de vencimento conce* 
dido. •*»

Deste modo, as disposições citadas não são 
auto-executáveis, é necessário, para isso, que a 
lei de aumento de vencimentos determine o 
quatum ou" a percentagem do reajustamento do« 
proventos, como sempre ocorre".

6. Como se sabe, o'princípio da revisão dos pro 
ventos da inetividade é de ordem constitucional. Com 
efeito, o art. 193 da Conltituição Federal de 1K1946, dis 
punha,, verbis:

"Os proventos da inatividade serão revis 
tos sempre -que, por motivo de alteração do pó- 
der aquisitivo da moeda, se modificarem os ven 
cimentos dos funcionários em atividade". 

A norma foi repetida ipis litteris na vigente Consti 
tuição (§ 2? do art. 101).

7. A Lei Maior determinou a obrigatoriedade de ss 
proceder à .revisão dos proventos toda vez que houver 
reajustamento de vencimento. Essa revisão, no entanto, 
é efetuada através da legislação ordinária que estabele- 

i, cera o critério. A Constituição não exige seja a revisão 
no mesmo percentual.

8. Pontes de Miranda, comentando o preceito cons 
titucional, •adverte, com inegável acerto:

"A regra dirige-se aos legisladores ordiná 
rios; e pode a Justiça, BO ter em mãos lei que 
aumente vencimentos, sem o reajustamento qua 
o art. 193 impõe, reputá-la inconstitucional. A 
aplicação aos funcionários públicos em ativida 
de será acompanhada, sempre, de aplicação aos 
inativos, sobre a mesma base, se outro critério 
não se tomou. A revisão não implica equipara* 

^ cão; mas a todo aumento, para os'ativos há de
•-> corresponder aumento para os inativos.

• .4 , Constituição não estabeleceu equiparação 
«em_ índice,.para o aumento dos proventos dei • 
inatividaãe. Ficou com isso à apreciação ao 
Congresso Nacional que há de pesar o que, nos^ 
aumentos de vencimentos dos funcionários' ati- 
vos e inativos. é comum (— derivado do nível 
alteado do custo de vida,} r o que é ligado a hi- 
terê.sse do Estado na atividade do funcionário 
público", (grifei) — Comentários à Constitui 
ção de 1946 vol. V. pàg. 261. 

s. Der-ta forma, o Decreto-lei n? 81, de 1966, ao 
flxar o percc-nUja1 de aumento dos proventos em 22°/ 
(art. 4') e 0 reajustamento dos servidores em atividade 
em 25% (art. 3?) não desobedeceu ao texto constitu 
cional, po:s poderia determinar índice inferior.

-IO. A norma contida no § 5' do art. 53 do Esta 
tuto do Magistério Superior, autorizando o reajusta 
mento "automaticamente" não pretendeu, estabelecer 

• equiparação, mas dar ênfase ao imediatismo da medida.
11. Ora. se o Decreto-lei n« 81-66 não silenciou 

em relação aos inativcs,. há de ser observado aquilo qu<s 
ele prescreveu'a respeito, ou sela a fixação do percen 
tual .para os aposentados estando destarte, cumprida a 
obrigatoriedade de reajuste automático.

12. Nestas condições! ante o exposto entendo que 
o suplicante ,fa? jus ao rc-ai^tamento de que trata o 
art 4» do Decreto-lei n? 81-66 (22%) e não como pré- 
tende (25%).

. E' o paxccer. s m.j.
Brasília, 12 de marco de 1969 - Aãroalão Mesquita 

aã Costa, Consultor-Geral da Rroública^
6.245-6Í - N? H-805, de 13 ^de março de 1969. — "Aprovo. EmXW 

lê 1969). - — , nc. ao n .. em 24 de março

^ . ^ Assunto: Restabelecimento de símbolo pára 
cargos isolados de provimento efetivo. Assisten 
tes e Administradores df> Departamento Nacional 
de Obras e Saneamento.



Segumia-feira 24 DIÁRIO OFICIAL (Seção l — Parte f) 517

Lei n» 4.449, de 1864 (art. 2?). 
— Decisão do Egrégio Supremo Tribuna: 

Federal.
Improcedência do pedidt 

PARECER H-805
Funcionários do Departamento Nacional de Obras e 

. (Saneamento (DNOS), ocupantes de cargos isolaclos 
provimento efctivo de "Assistentes" e "Administrador" 
pretendem o restabelecimento da classificação nos sím 
bolos 6-C e 12-C. respectivamente.

2. Alegam estar amparados pelo art. 2? da Lei 
í.449, de 29 de'"outubro de 1964, assim redigido: 
-s "Art. 2' Os cargos isolados de provimento 

eletivo, constantes dos Decretos citados no ar 
tigo l', são mantidos com a mesma denonüna- 
ção, exeeto es de Tesoureiros Auxiliar.es, consi 
derados extinto?, quando vagarem.

Parágrafo único. Quando não existir no 
serviço civil da União cargo de denominação 
Igual, ou equiparado, será aplicado ao pessoa 
de que trata este artigo o disposto no art. 6? 
da Lei n» 4.345, de 26 de Junho de 1964".
3. Sustentam, ainda, "que a decisão proferida 

pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no Mandado de 
Segurança tí> 15.886 — DP. esclareceu, conveniente 
mente, o problema da constitucionalidade daquele dis 
positivo, razão porque o Parecer n' 184-H, desta Con- 
eultoria Geral, em consequência, deixaria de prevale 
cer, no particular.

4. Na verdade, o referido pronunciamento deste 
órgão considerou inconstitucional, entre outras, aquela 
disposição da lei n? 4.449. de 1964. (art. 2?) e, rtefen, 
deu ao mesmo tempo, tese segundo a qual pode 
Executivo deixar de cumprir a lei que julgar inconsti 
tucional, tesa esta aliás, vitoriosa, conforme entendi, 
mento do Pretório Excelso, por ocasião do julgamento 
fio wrlt.

5. Baseada na manifestação em apreço, a Reparti 
ção interessada não deu prosseguimento à execução do 
preceito legal, na forma cogitada peles servidores.

6. Após ser julgada a segurança a que se alude, 
voltam os funcionários a insistir no cumprimento do 
art. 2' do diploma legislativo em debate.

7. Solicitei, tt audiência prévia do Departamento 
Administrativo do Pessoal Civ.l (DASP), na conformi 
dade do que estabelece a Circular n' 8, de 5 de maio de 
1965. do Gabinete Civil da Presidência da República.

8. A Divisão do Regime Jurídico do Pessoal, em 
longo e brilhante parecer da lavra do seu titular, Dou 
tor Pauïc Cesai Cataldo, esgotou & matéria em todos os 
seus aspectos, demonstrando, à sac.edade, carecer o 
pedido de qualquer amparo legal, no que foi seguido 
pelo ilustre Consultor Jurídico, Dr. Luiz Rodrigues.

9. Merecem destaque os seguintes trechos do pro 
nunciamento em questão: ^

"Ocorre que, diversamente do alegado, não 
se poce cepreender 'daquela decisão do Excsiso 

- . .Pretório - a proclamação de constituciori alidade 
dos artigos l* e seus parágrafos e 2' e paivgraío 

. único aã lei n? 4.449, de 1964, senão observe- 
se: o julgamento cingiu-se à legitimidade dê ato 
do Presidente da República dencgatório da apli 
cação de dispositivo da lei aos três impetrantes 
do remédio heróico, portanto sem visar à decla 
ração de eficácia da lei para os efeitos irrestri 

tos ijaa os Un-u-SiaciOo querem lhe atribuir.
Ve-se, da certidão 'óo Venerando .Vcorúão 

conííantr do processo, que a Suprema Corte não 
admitiu mesmo, considerando-o inoportuno, pe- 
dião lormulado pelo Doutor Procurador Geral da 
Repúbiica, em questão de ordem no curso do 
julgamento, no sentido de que o Mandado de 
Segurança fosse transformado em Representa 
ção, para que constiousse objeto de exame da 
constitucionalidade da lei invocada pêlos im 
petrantes (fIs. 78).

Não o admitiu o E.S.T.F. — vê-se dos 
termos da mauileslação do Ministro Relator 

(lis. 7W — poi «,er MUO ponaeiaao que.
"... o âmbito da discussão do caso como 

representação1 ou como mandado' de segurança 
não é coextensíyo. t>ara apreciar o pedido de 
segurança} examinamos as questões, embora cons. 
iitticionais, em função da situação pessoal dos 
impetrantes. B o Tribunal não está preparado 
— p,.io menos o Relator, não o está para, julgar, 
neste momsnto^ da constitucionaliâade ou in~ 
constitucionálidaâe da lei em- toda wa am~ 
plitud.e a qual envolve, como disse S. Exa., 
cerca de dois mil funcionários". (grifou-se).

Confirma ̂ que o Tribunal não declarou a 
consutucionaUdade da Lei em toda a sua ampli 
tude ft solução dada à questão de ordem levan 
tada ao final do julgamento, no debate da qual 
diversos Membros da Egrégia Corte fizeram bem 
assinalado que para a apuração da constitucio. 
nulidade ou inconstitucionalidade da lei, indis-
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pensávei seria "ciu.mi.1 p.t.viamcn f e uma cjntro- 
vérsia üôbre matéria ae lato, saber se houve au- 
muKo üfc t-w^-a v.;... <_ tjuj o 'jUi.iu.iuti ac-i~ 

•^ bara de conceder a Segurança a um impetrante 
a èeafc£á-la aos dois outros "oe.n sentenciar 
quanto ao proolcma aã inconstitucionalidade".

impende, attemis, üDservar que a aois dos 
três impetrantes, b Exceiso Pretório denegou t» 

• ""Writ" por "não'terem' con.xovaao que a- apli 
cação da lei nv 4.449, deM%4, com referência a 
eles. era insuscetívei ae acarretar aumento de 
despesa. A concessão do manaamus àquele que 
pleiteava a medida apenas para ter assegurada a 
eíoiivação em cargo que j^ ocupava e q^e era 
Éídequado à natureza aã enuaaae, resultou, cor- 
responáentemsnte, de o Triounal Suparior havc-r 

"• considerado óbvia a inccorrencia de aumento ae 
despesa em tal caso.

Lego, verifica-se não ser exata a pretensão 
dos 'interessados no sentido de que o Egrég.o 

,. Supremo Tn.úuiiai üc-iial, a: ja^V o Ma;ja?uo 
de Segurança aludido, tenha proclamaco a 
constitucionalidade da Lei n? 4.449, de 1964, em 

'' todas as suas disposições e sem limites de apli 
cação."

10. Como se vê, não pocie prosperar o argumento 
de haver a Suprema Corte decidido pela constituciona 
lidade da Lei n' 4.449 de;, 1964, no i-art.cular, por isto 
que s« esquivou o E-g^egio 'i^oun^i «.ni api-dai .1 nia- 
téria sob esse ângulo, íace aos moavos ac ma uan?ïiitC3.

11. Aí-sün, não cabe a rev°isë0 do meu Parecer 
184-H, com lUMcamento no cieeisoJo mencionado^

12.' Com efeito ainda qtie o i-retório Excelso se ma_ ' 
nifestasse sobre ser o d.ploma legislativo, em causa, 
coiisUtuciona1 cm toda sua ampiituae, ad argumentou, 
dum não aproveitaria aos reqaeientes. >

13. A lei n° 4.242, de iSíü extinguiu, expressa 
mente, os símbolos, como paarão de vencimentos paia 
os cargos isolados de provimento eíetivo, conforme ro- 

õação ao s-sj art. 25, nxanaj pá.a e^.cs vcn:,.-,.:i.^s 
demonstrados em cruzeiros (S l9 do art. 25'.

14. Dtita sorte, a partir da vlgtnc.a da lê: nú- 
meru 4.242-63, estava revcgaüa a simbologia (5.c e 
12-c.i õada pela Decreto 11^ ôl.üTG, âe 19S3, act, tarsos 
dos petic.onarios.

lõ. O art. 2? da Lei n? 4.449-64 não iç-úaoílec-eu o 
princíp\. do Decreto, como se quer íazsr cier, mas, 
tão-sòmer.te, assegurou a manuteïjção dos cargos isola 
dos, com a mesma denominação.

16. A palavra "denominação' não sijr.ifica, paro- 
ce-me, sinibola que traduza o ^ uan-i^m d e \ ci-c.-ti^i^, 
A expressão ali inserta, quer' se reíerir, sem duvida, ao 
título do cargo (Assistente, Administrador). Tanto isso 
c verdade çne faz menção aos cargos iâe Tesoureiro A*u- 
xiliar, para exce-tuá.los da regra, em virtude da exnnçf.o 
fios mesmos.

Nestas condições, entendo ccrreta a opinião emi • 
tida pelo DASP, através de seus setores especializados, 
no sentido tia impossibilidade de reexame do assunto.

Sub cer.f.itra.
Brasília, 13 dê março de 19C9. — Aãrcaldo Mcsqi. !ia 

da Cosia, Consultor-Geral da República.
7.920-66 — K? H-806, cê 14'de março de 1969. — "Aprovo. Em 17 

de março de I9C9" — (Ene. ao M. Ti\, em 24 uc n,a ço 
de 19Ü9). , • ^

Assunto: Regime Jurídico do pessoal da Es-
« traúa de Fsrro ae iméus. Ap.icabi,.aE»c ac C ?- 

cretouei no 8 -249, de 1945; da Lei n» 3.483, de 
1958. 8 da Lei n? 4.069, de 1962. .

PARECER: H-806
A Lei n' 314, de'1948, autorizou a encampação da 

Estrada de Ferro de Ilhéus, a qual passou a ser admi- 
n.stra<ia peja união, a par Ur ae 30 de aonl de i949, 
muito embora a refericia encampação só se houvesse) 
ultimado em 16 de dezembro de 1959, com a assinatura, 
em Londres, da respectiva escritura.

2. O regime jurídico tío passeai das empregas in 
corporadas no património da União ou por essa admi 
nistradas foi objeto "de muitas dúvidas e coinrovérelas. 
Dirimindo-as, o Decreto-lei n? 8.249, de 29 ds novem 
bro de 1945, estabeleceu que seriam aplicadas as normas 
da legislação trabalhista aos empregados admitidos an 
tes da incorporação ou administração, e as da legisla 
ção sobre exuanumerários da- União, aos admïuitós pos 
teriormente.

3. Asstoi sendo, no caso da Estrada de Perro da 
Ilhéus, os empregados admitidos até 30 de abril de 1949 
— data em que a Ferrovia passou a ser administrada 
pela Dnião — continuaram sob ;> regime da legislação 
trabalhista-; e, os admitidos a partir daquela data, o 

foram, sujeitos à legislação sobre extranumerários.
4. O citado Decreto-lei u? 8.249 foi revogado pela 

lei tí> 2 .193, de 9 de março de 1954. Em consequência, 
.apenas, es servidores admitidos, na Estrada de Perro de 
Ilhéus, entre 30 de abril de 1949 o 9 de março de 1954j 

D foram, t como extranumerários, 03 quais, posteri"rmên- 
ve, alcançaram a categoria de funcionários, por força da 
Lej a» 3.780, de 1960.

i i
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6. O Dasreto n? l 959, de 26 db dezembro de 1982
• dispondo sobre » adminisiracão da Estrada cie Ferro d 
Ilhéus, delegou ft Rede ,t-fc;vouana liderai S.A. o exer 
cício da administração dttquela E?írada -e d^çminot 
que se providenciassem os ,aios noeessúvios à &\ii incor- 

p;-:;;ção na fitada Recte, nos t?rmos da Lei nv 3 115 
de 16 cie março do 1957. Outrossim, no seu art. 3' de- 

<- çlaroa: "^ão de na.ture7a contratual, sob o regime 
jurídico cia legislação do trabalho, as relaçõe 
entre a íerrovia e o pessoal da Estrada de 
Ferro de Ilhéus", 

tf. A<-sim dispondo-, o mencionado decreto númeri
•1.959 desconheceu a situação dos extranumerários -»• 
quê o er&m por í orça f-1 Decreto.lei n? 3.249, de 1045 —
•já elevados ú categoria de funcionários públicos, com o 
advento da Lei n? 3.780, de 1960. Pelo menos quanto a 
esses ao declarar -que o regime jurídico era o da legis 
lação trabalhista, fê-lo o cilado decreto n? 1959, ilegal 
mente. Nesse ponto, são unânimes as conclusões tanto 
no DASP, quanto no Ministério dos Transportes.

7. As dificuldade? lurglram com relação ao pessoal 
admitido antes de a União assumir a administração da 
ferrovia e, ainda, com referência aos empregados contra, 
tados no período compreendido entre a data da revoga 
ção do Decreto-lei n? 8.249, ou seja, 9 de março de 1954 
e a em que a administração da Estrada passou à Rede 
Ferro^ária Federal S.A., a saber, 26 de dezembro de 
1962.

8. Còln cíeito, naqueles períodos vigoraram as leis 
ns. 3.483, de 8 de dezembro de 1958, e 4.069, de 11 
de junho de 1962, dispondo a primeira no art, 1°, ver- 
bis;

"Os empregados admitidos à conta de dota. 
çõqs constantes das verbas 1.0.00 — custeio, 
consignação 1,6.00 — Encargos Diversos, 3.0.00 
— Desenvolvimento Económico e Social, consig 
nação 3.1.00 — Serviços em Regime Especial-de 
Financiamento, 4.0.00 — Investimentos, consig 
nação 4.1.00 —. Obras, ficam equiparados aos 
extranvmerários mensalistas da União desde que 
contem ou venham a contar 5 (cinco) anos de 
exercício". 

e a segunda, no parágrafo único, do art. 23, síc:
"Os servidores que contem ou venham a 

» contar 5 anos de efetivo exercício em atividade 
de caráter permanente, admitidos, até a data 
da presente lei, qualquer que seja a forma de 
Fxlmifsão ou pagamento, alrv*a que em regime 
de couvênio o& «côrdo, serão enquadrados nos 
termos do »rt. 19, da lei n? 3.780, de 12 de 
julho de 1960".

9. Em face das disposições legais supracitadas, en 
tendem as Consultorias Jurídicas do Ministério dos 
Transportes i do DASP, çue o art. 3?, do Decreto nú- 
inero 1.959. é. também, ilegal com ré Lição ao pessoal de 
que trata o itenj 7, deste parecer, pois,,esses dispositivos 
legais se lhe aplicam, retirando-o do regime das leis 
trabalhistas.

10, A DRJPr do DASP, entretanto, discorda desse 
entendimento, sob a alegação de que as referidas leis i

>
ns. 3.483 o 4.069 só beneficiaram aos que possuíam a
enfeudada d» tervídor da Administração Pública diretfl,
ou Rvuiirquica. Mo caso — alega a DRJP — trata-se da
empresados que não tiveram a condição de servidor pú«

: ' blifo, pç is, de entidade "que jamais constituiu .compar*
"• luiioúio da Uníáo".11. A natureza jurídica das empresas incorporadas 

no l atrimômo da Uniu o mereceu eruditos pronuncia-i 
ineptos c!03_ex-Consultures-Gerais da República — An- 

Ttcm.o Gonçalves cie Olneira e Caio Tácito —-que se va- 
Jerauí, inciatívt dos ensinamentos de eminentes doutri- 
iiadofes franceses, par» fundamentar suas conclusões:- 
enquanto Gonçalves de Oliveira atribuiu a qualidade da 
órgãos autárquicos às fí:nprêsas de que '^e trata, por 
força do art, T>, da Lei n? 2.193, de 1954, com assento 
em citações de especialistas franceses do quilate da 
3EZE, BONNARD, WAUNE E LAUBADÈRE (Parecei 
n* ;>d5.Z, m "Pareceres do Consultor-Geral da Repú 
blica", vol. 2, 1956-57, págs. 396 e segs.); Caio Tácito, 
sob o argumento de que no direito comparado, o síniila 
mai.s attequaÜQ a esses entes jurídicos seriam as emprê- 

11 eas nacionalizadas, organizações de caráter económico, 
com métodos de administração dos empreendimentos 
privados (WAWNE, JEAN RIVERO, JEAN-LOUIS DH 
COEAIL), concJuiu ,opinando que tais entidades — ad 
ministradas pela União — "são, necessariamente, pes 
soas jurídicas sai generis, que Mo se femoltiam aos figu- 
Mnos cpnhecidos e se colocam, =limltrofemente, entre o 
regüne de direito públioo e o de direito privado". (Pa 
recer u' A-23. in "Parécerea do Consulfor-Geral da 
Repúlílica", 1957 —vol. Único).

li. Considere-se "ente autárquico" ou "pessoa ju* 
ridica sui generis", de qualquer sorte,- o pessoal da Es. 
trada de Fervo de Ilhéus, durante o período em que esta 
jstévf sob a administração da União, foi. legalmente, 
consVerado ccmc tendo a condição de servidores pú« 
blicos. tanto Que a uns a lei mandou aplicar o regime 
flos oxi»onumtrário8 da Uniãp, e todos tinham seus sa- 
àrios pagos à conta de dotação orpamentária da União, 
íob a consignação 1.6.00. Ademais, as leis referentes a 
vencimentos e vantagens do&,servidores públicos, duran 
te aqrúle período, lhes foram aplicadas.

13. Assiiv sendo, não vejo como se possa negar a 
iplicaçjo das Leia n°s 8.483-58, art. 1°. e 4.069, art 23, 
paráginfo único, ao pessoal de que se trata, como aliás' 
concluíram aã Consultoras Jurídicas do DASP e do 
ílinist''-rio dos Transporte-s, com as quais, data vénia, 
concordo.

S"í> cenn:ra.
B:.isília, 14 de março fVa 1969. — Adroaldo 

âa Cw a , Consultor-Geral da República.
• ÓRGÃOS DA PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA 

DEPARTAMENTO AnurNis-jATiVo DO PESSOAL Crvn. 
Exposição de Motivos

'R 7.217-67 — N? 73, e'e 12 de fevereiro â ? 1969. Tabela de gratificação 
pola representação de gab nete relativa à Universidade 

„ l''ederai dOk,Rio de Janeiro, a qual substituirá a publica, 
da no p iàrfo Oficial d_e 2J t'e JuJljo de 1967. — "Aprovo,. 
Um 20" dê" mgroõ de 1969 '." — (Ene. OD H E.C. em 
24 de março cie 1969). '

. MINISTÉRIO 
ÜNIVERSID.ÍDí ..__ __ __ __

L.» •» âb.?^í?e .grnídflcaSãíí pela rePresen ta?ão de gabinete, organizada de acordo com o Decreto i» 5° • pelo d« n' 61.049, ae 21 de juuio ft& 196,7.

DA EDUCAÇÃO E 
FEDERAL DO RIO

CULTURA 
DE JANEIRO

ae 21 'dí dezembro a'.'jrado

Número 
de 

f funções
m " '•'

> ,: *.

flH

íím 
M
9.

I
í '

•j

«•Mn

Denominação

Ohef» s....,,,.....

Assessor **-«rr.-i.-.v.. 

'• Oficial de Oablnet* . .
Aíílíbento ..........

Oítotoí d» Ctebtaet» ..
Cb«to de Secretaria .. 
AMifMoH Adjunto -..

a x

f "• D iscr;niinacão das alribuiçõ^

Orientar * superintender os trabalhos de Gabinete bem como dos órgãos 
a ele subordinados: transmitir ordens e recomendações do Ministro • (ou 
dirigente do órgão)-; baixar ordens de serviço; assistir o Ministro nos 
assuntos pendentes de sua decisão; bem como representá-lo e proferir despacho interlocutório ..........

Estudar os assuntos que lhe forem submetidos, elaborando pareceres. 
Realizar pesquisas e orientar., a autoridade rj& scluçâo do assuntos 
técnicos ou de administração. Revez pareceres e estudos .

Atender as pessoas que se dirigirem ao Gabinete, ori^ntando-as na so- luçftr dos assuntos ............
Apanhar ditados taquigráficos, informar processos de roün» administrar 

uvo toQumbin<lo-p, também, dos assuntos de administração ds pes 
soal, material e de orçamento do próprio Gabinete .....',, . , > '.
S^em vlsta lnstrueões recebidas, executar tarefa d« rotina ae Ga- 1
*^**lv •*•»•••»**•••**•••»

TiíftS2f« ft Secret*Tl» distribümdo 'os ' tòàbàih'^ V 'controlando 'a' 'pi ádüçaô 
latomarwocessot simples sobre internos <Jo CMUnete. Refligitva cor,
ffêSWirC^vist,^ de °abtoete * at*n4er ** »*«- Que

|

i Gratjií cação
-, msnsali s»^

!

53000
*

400 00

400,00*

33300

350 00 
850,00

100 00

Despesa
mensal ' s

"* 

K50 00

6.40000 

2.40000

5.60000

2.10000 
2 N100,00

"**.

2.400.CP
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Número 
de 

funções

10
10

•
i

e

- 9

•^ 
Denominação

Auxiliar ............
Auxiliar ............

Ajudante ...........

'Ajudante ..........

Ajudante ....>>..•:

*-, • •" 
Discriminação das atribuições

•N -

Executar trabalhos datilográficos « executar outras tarefas burocráticas
Registrar « controlar a entrada e saída de papéis e fazer trabalhos da 

tilográficos ................................................ . . ...
*> ... 

• Dirigir velculoé. " Executar trabalhos dê manutenção e conservação de
veículos .............................................................

Dirigir veículos. Executar trabalhos de manutenção e conservação de
veículos. Atender as pessoas que queiram avistar-se com as autorl-j 
dades e funcionários do Gabinete. Entregar correspondência e papéis)

Gratificação 
^nensal

«rtrt rtft ^

200,00

180,00 

150,00

N Despesa
X

mensal

2.200,00

2.000,00

1.200,00

1.080,00 

900,00

Observações; . • . -^
l — As pessoas sem qualquer vínculo com o serviço público, «m gerai somente poderão ser designadas para as íunções técnicas ou adml- 

'nistrativas e as respectivas gratificações mensais poderão ser elevadas, nesses casos, em até 90% dos valores constantes desta Tabela;
X — As íunções técnicas de Assessor só poderão ser exercidas por servidores ocupantes de cargos classificados acima do nível 18 ou por 

pessoas, sem vinculo com o serviço público, que possuam formação universitária ou técnico-especializada equivalente.
8 — As despesas decorrentes da aprovação da presente Tabela serão atendidas à conta dos recursos consignados no Orçamento da universidade,;

ATOS DO MINISTRO^ EXTRAORDINÁRIO PARA OS ASSUNTOS 
DO GABINETE CIVIL

— Portaria
PE 7.364-68 — N? 77-GC, de 21 de março de 1960.

PORTARIA N? 77-GC, DE 21 DE MARÇO DE 1969 -
p Chefe do Gabinete Civil da Presidência da Repú 

blica DO uso de suas atribuições, resolve: dispensar, a 
pedido, ALCIPES PASSOS JARDIM, da função de 

. EXECUTANTE (Servente), de que trata a Tabela Ajialí- 
tica publicada no Diário Oficial de 2 de agosto de 196~7, 
com a retribuição mensal de NCr§ 150,00 (cento e cin 
quenta cruzeiros novos), a título de Gratificação de

Representação de Gabinete, ficando, Q mesmo, excluído 
da lotação do Gabinete Civil da Presidência da Repú 
blica — Diretoria de Serviços Gerais — Mordomia e 

. Zeladoria — Zeladoria — Palácio Planalto — código 
11.4.2.2., a contar de 22 de março de 1969. — Rondon 
Paclieco, Ministro Extraordinário para Assuntos do Ga 
binete Cjvil.

DESPACHOS DO CHEFE DO GABINETE MILITAR E DO
MINISTRO EXTRAORDINÁRIO PARA OS ASSURTOS

DO GABINETE CIVIL
— TobeZíi Analítica
PR 1.774-69 — Sem número, de 20 de março de 1969.

TABELA ANALÍTICA DE GRATÏFICAÇAO DE REPRESENTAÇÃO DOS GABINETES MILITAR E 'CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPCBLICA

PUNÇÕES

"j _ -Subchefes dos Gabinetes Militar e Civil — Asses- 
sor-Chefe da 'Assessoria Especial do Presidente 
da República — Assessor- Chefe da Assessoria Es 
pecial de Relações Publicas — Secretário Parti 
cular do Presidente de República ............

t — Secretario de Imprensa — Chefe do Cerimonial 
— Assistente Secretario do Chefe do Gabinete 
Militar ...........................................

l _ Adjuntos das Subchefias dos Gabinetes Müitar e 
• -~- e-Cívürda-Assessoria--Especial-dírPresidente^la 

República da Assessoria Especial de Relações Pú- 
.N blicas — Diretores do Expediente e de Serviços Ge 

rais—Chefes de Serviço ..........................
4 — Oficiais de Gabinete do Presidente Sá República 

— Ajudantes de Ordem ..........................
• — Adjuntos de Diretoria. da Serviços do Cerimonial, 

da Secretaria Particular du Presidente da Repú 
blica e da Secretaria de Imprensa — Oficiais de 
Gabinete do Chefe do Gabinete Civil — Chefes 
de Secretaria ....................................

6 — Assessores — Intendente — Contador .........
7 — Assistentes — Tesoureiros — Secretários dos 

Chefes dos Gabinetes,, Militar e Civil — Almo-

8 — Secretários — Encarregados — Zeladores ......
> — Especialistas' Qualificados — Motoristas .......'.

IO — Auxiliares — Especialistas ......................
11 — Executantes . . . •. .................••••••«••««•

TOTAIS . ... . . .........................

Número 
de 

Cargos

IS 

•

U

t

11
16

104 
96 

231
451 
307

1.266

Gratificação 
Unitária

NCr*

>-

1.000,00

800,00

1 
800,00 

700,00

•

600,00^ 

500,00

. 450,00 
, 350,00 ' 

300,00 
250,00 , 
200,00

—

Despesa 

Meus a.'

NCr$
'•N

13.000,00 • j 

2.700,00

| 20.000,00

6.600,00
..

-s

7.200,00 
8.000,00

46.800,00 
33.600,00 . 
69.300,00 

112.750,00 
61.400,00 ^

380.350,00

Despesa para 

[ o exercício 

de 1969

• 
NCr$

156.000,00 

32.400,00 "

í 240.000,00 

67.200,00 

ï

. 86.400,00 
96.000,00

561.600,00 
403.200,00 
831.600,00 

1.353.000,00 
736.800,00

4.564.200,00

Obs. 3 à Tabela 

Anexa ao 

Dec. n°

NCr§ 
1

1.900.00 

1.710.00

\ 
1 520.00

''1 330..00

~ 1.140,00 
950,00

855,00 
665,00 
570,00 -, 
475,00 
880,00

-* N
l — Dois dos Subchefes do Gabinete Civil, um Diretor de Serviços Gerais, um Oficial de Gabinete do Presidente d» República, dois Assis- 

^ tentes um Secretario, um Encarregado," um Especialista — Qualificado, um Motorista, dez Especialistas e quatro Executantes não têm
vinculo com 0 serviço público, tendo sido feito os câlcudos destes de acordo com os valores constantes da coluna respectiva. 

2-0 número de Adjuntos, Assessores e Oficiais de Gabinete (do Presidente e do Chefc do Gabinete Civil) é variável, na razSo da neces 
sidade do serviço. 

3 ^- A presente tabela foi calculada ™m base no efetivo previsto para as resepectiva.s_ funções. _ „.-.-., „ ,',.
tabela constam dos Regimentos e Portaria de .lotação dcs Gabinetes a»; Eresjdencia da República. .

fisados tortw híãxímo para posterior reajuste de acordo com

. ,
Brasília (DF), 20 de niaiço de 1969. — Gen Bda. Jàyme Portella de Mello, Chefe do Gabinete Militar; Rondon Pacheco, Ministro Extraor. 

dinárlo para os Assuntos do Gabinete Civil. •
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IV

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DO 
, PESSOAL SCIVIL .

Gabinete do Diretor-Geral
- PORTARIAS BE 14 DE MARÇO 

DE 1969

O Díretor-Geral do Departamento 
Administrativo do Pessoal Civil — 
(DASP),.usando da atribuição que lhe 
sonfere o artigo 85, item XI, do Regi 
mento aprovado pelo Decreto número 
W. 679, de 31 de maio de 1961, resolve:

N? 117 — Conceder dispensa, a par- 
íjr de 3 de novembro de 1967, a Jorge- 
pelix. Escriturário, nível 10-B, do Qua 
dro de Pessoal — Parte Permanente
— deste Departamento, da função gra 
tificada, símbolo 7-F, de Encarregado 
da Turma de Coordenação e Controle, 
de que trata 0 Decreto n' 60.958. de 6 
de julho de 1967, louvando-o peia de 
dicação, zelo e cctnpetêricia com que 
sempre s$ houve no desempenho da 
aludida- função.

N? 119 — Designar. Pedro Kcscky 
Rosa, Técnico de Administração nivei 
21-B, do Quadro do Pessoal — parte 
Permanente — deste Departamento, 
para exercer a função gratificada, 
símbolo 4-EJ, de Chefe do Setor de 
Viação e Obras Públicas do Serviço da 
Dsspcsa da Divisão de Orçamento e 
Organização, vaga em virtude da dis 
pensa de"Jesus de Mattos Medeiros.

O Diretor-Geral do Departamento 
Administrativo do Pessoal Civil — 
(DASP), usando da atribuição que !he 
cínfere o artigo 85, item XVI. do Re 
gimento aprovado pelo Decreto nú 
mero 50.679. de 31 de maio de 1961, e 
de acórtio cem o que dispõe o Decreto 
n° 59.835 de 21 ds dezembro de 1966. 
alterado pslo Decreto n' 61.049, de 2i 
de julho de_ 1967. resolve: 
' N° ICO —' Designar Harto I^pes., 
Agregado, 2-C. do mesmo Departa 
mento, para exercer a função de As 
sessor d ri s«i Gabinete no Estado da 
Guanabara. — Belmiro Siqueira, Di- 
retor-Gera!.

N° 121 •— Designar Sylvio Corre» de 
Avellar. Técnico de Admm;stração 
nível 22-C. do Quadro de Pessoal — 
Parte Permanente do mesmo Depar 
tamento para- exerceria lunç§ro dr As 
sessor do seu Gabinete em Brasília. 
— Belmiro Siqueira.

DESPACHO DO DIRETOR-GERAL

Concursos: *"*
C. 885 — Laboratorista da,JUniver- 

«idfjde Federal do Paraná.
C. 891 — Laboratorista da Univer- 

«idade Federal de Goiás.
Homologo, os resultados. Em 3 de 

nüirço de 1969. — Belmiro Siqueira.

«Centro de Aperfeiçoamento
POHTAR1A DE 11 DE MARÇO 

X>E 1969

O Diretor do Centro de Aperfei 
çoamento, usando Ae atribuição que 
lhe confere o artigo 12, alínea a, 
do Regimento aprovado pela Porta-' 
íía. n? "a.531, de 13 de fevereiro de 
1968, do Exmo: Sr.- ÍMíetor-Geral do 
Departamento. Administrativo ^ do 
Pessoal Civil (DASP), resolve:

" N? 10.1 — instituir o" n Progra- 
,ma para Formação de' Instrutores 
,x.«ie '.Tremaiçenfà -pava o ", Assessorà- 
,to«nto. Superior. •, da* Administração 
•Civil;, ..,-,• '

"• ÏT — Baixar as Instruções que ré-
ïam o funcionamento do ivferitío
ograïRá, -_ jose- -mv.ro ' Vinza

lima. '

Instruções -Reguladoras ao- H Pro 
grama vara Formação de Instru 
tores dê Treinamento, a que se re- 
Jere a Portaria n? 10, de 1 1 de 
'março de 1969, do Diretor do Centro 
de Aperfeiçoamento do DASP.

I — Dos OojetiKOs ,
ô presente Programa cera por ob- 

jetívosï
a) promovw a preparação dos íu- 

luros agentes • para • minístTáçãò' 'Üe 
disciplinas rela?ionadas com o trei 
namento de pessoal;

b) ^possibilitar'-meios efotivos para 
dotar os participantes de recurso» 
que os habilitem à execução eficien 
te das -tarefas - Inerentes ao treina 
mento;

c) colaborar para que seja posto 
em funcionamento.total o sistema de 
treinamento estabelecido nos termos 
do Decreto-lei n.* 200-67.

II — Da Clientela,
O Programa destina-se a servido 

res públicos civis que preencham *s 
seguintes condições:

a) possuam curso superior ou 
equ~avelènte;

b) contem, no mínimo, 5 (cinco) 
anos de serviço público;

c) exerçam cargos de direção ou 
assessoramento, ou sejam ocupantes 
de função gratificada.

III — Do Recrutamento
Os Participantes serão indicados 

pêlos Ministros, pêlos dirigentes de 
entidades da Administração indire- 
ta ou pêlos Governos dos Estados, 
Territórios ou Distrito Federal.

No ato da apresentação c candi 
date preencherá um formulário apro 
priado, fornecido pela Coordenação 
Administrativa do Centro, devendo, 
nessa ocasião, apresentar um retra- 
to 3 x 4.

rv — Do Programa ,'
a) Duração — O programa será 

será realizado no período de 5 de 
maio a 24 de setembro de 1969. mm 
'otal de 520 tempos, cada tempo cor 
respondendo a 50" minutos. .Desse to 
tal. 400 tempos desf-nam-se a reu 
niões diárias de segunda a sexta- 
feira, das 8 "is 12 horas, e 120 tëm- 
obs são 1 'servados a estados de duas 
horas à tarde, nos mesmos dias aci 
ma indicados;

bi Constituição — O Programa 
constará de uma parte teórica e ou 
tra prática desenvolvidas através 
dos seguintes temas e es/âgios:

— Técnica de Treinamento (I);
— Estatística a serviço do Treina 

mento (II);
— Psicologia aplicada ao Treina 

mento (III);
— A Filosofia do Treinamento na 

Reforma Administrativa (IV);
— Recursos Sensoriats (V); -
— FSüSJRmentos Sociológicos do 

Treinamento "(IV);
— Didática do Treinamento CVH);
— Pesquisa no Treinamento (VIU);
— Técnicas de Comunicação (IX);
— Estágios (X).

Técnica' de Treinamento
— Aplicação das teoruo da- apren 

dizagem ao desenvolvimento do pes 
soal. ' •

— Campos üe desenvolvimento do 
pessoal.

— Técnicas de desenvolvimento do 
pessoal.

— Recursos auxiliares de rnsino. 
*•> — Provam objocivas. ' "^

Estatística a Serviço ao 
Treinamento

— Tabulação de dados; represen 
tação estatística: mapas, diagramas 
e grAïicos,' - , *, '

— À cole>,4. .análise e iritírpreta- 
ção de .dados

—^- Conceíto"e determüaoão de, ïné- 
d'.as, desckv-padrão,' media-na, moda, 

Probabilidade: conceito e cal- 
cu!o.'

— A Estatística * * Administração,

Psicologia- Aplicada ao 
Treinamento

— A Psicologia como ciência bios- 
social.

— A Psicologia social/
— A Psicologia dá aprendizagem
— -A Psicologia diferencia1 .
— Ajustamento e desajustamento. 

.Ji filosofia do Trtfnumeiito na
Reforma Administrativa 

- — Que é treinamento? Sua posi 
ção no contexto da' teoria adminis 
trativa,

— Objetivos do treinamento' como 
alcançá-los.

— Responsabilidade pêlos treina 
mento. Que compete. à chefia, no 
que tange ao treinamento? '

— verificação das necessidades de 
treinamento, como programá-las.

Resultados alcançados com o 
treinamento: é possível sua aferição?

— Metodologia do treinamento. Há 
melhor processo?
, — Como se realiza o treinamento? 
Aprendizagem: suas leis e pro 
blemas..

Treinamento para o Serviço Fe 
deral Brasileiro. A Reforma Artmi-
nistrativa valoriza o treinamenf-o?*\ %

Recursos Sensoriais
Meios auditivos. 
Meios visuais.

• Radiodifusão.
- -Meios comfciDados^ 

Conhecimentos complementares 
Uso de eq\iipart.entos. 
Elaborarão e execncüo práí'ca.
Fjmdanisntos Sociológicos 

do Treintfmanto
Sociologia: umoetto, objeto e 

divisão. A imponáncia da Sociologia 
na análise dos pror.'.ei:i£s dç. treina 
mento.

— Importância d.x Ciência Social 
na» Organizações: aspecto cientifico; 
fato social e fato administrativo.

— Interar.ão Social: formação e 
modificação de aüíiKles sociais, li 
derança e prestígio.

— Mudança e Mobilidade Funcio 
nal: suas forçao.

Grupo Sooal pioosssss de gtu- 
pos de referencia numa organização 
funcional.

Os Arrues do TS-einarpento: o 
aperfeiçoamento e a c3cieda.de .

— O Desenvolviihemo o'o_"socUis"; 
a socialização e "a expansSo 3ô ïioii- 
zonte social.

— Resistência ao . Treinamento: 
análise dais modificações e sua na 
tureza causas e efeitos de satisfa 
ção no trabalho.

— O Desenvolvimento através do 
Treinamento: a experiência de diver- 
,SQ» países.

— Unidades de Treinamento fun- 
çfco social do instrutor e dó'coorde 
nador.

— Técnicas e Projeções dó Poten 
cial' Humano.

Diãàtica ao Treinamento . .
— Fündtmehíos da D.~datica.
— Fundamentos psío!>Wgte3s da Didática. - ........
— Método didàtíco;-ciclo-docente.
— Orientação dá aprendizagem.
— Controle da aprendizagem.
— Prática de erismo, -

Pesquisa no Treinamento
— Ciência: o conflito em relação 

à ciência; o- papel da ceorli e dos 
fatos;. conceituaçSo.

— Valores em pssqu'f:a. :
— ptipótfsés: • cacactefísMcns, tipos, 

verificação; e , delimitação das va 
riáveis, . 'f- . ".. -j

í— ^eísg,uisa^bi,bllo%ii4fVc&:.. uso', aã. 
bimiòtèc.íi; ^'sistenïas' ..ae';' jcíassifica- 
çãó;,, aVàüaçá» dàs.tóntès. V, ' .>. 
\.^~ Métodos ,obsëïva,q:oïïais/ o^sêr-. 

vação síhiples, ; oBsërya'çSb sistemá 
tica e método^ fojetívos. •'

—• A^ntrevísta?- aomo processo^ so- 
^ realização e registro. '

— Questionário c \ formulário: 
construção e aplicação; tabulação; 
comparabilida-le e fid-3d'gnidadï; o 
problema da validade.

— Questionário "remetido pelo 
Correio.

— Probabilidade e amostragem.
— Erros de amostragem.
— Técnicas'*de escalonatnenío.
— Coleta ' análise z interpretação 

dós' dados':' representação estatística 
e .organização lógica dos dados.

— O Relatório: tipos de relatório, 
esquema básico e utilização de dia 
gramas,- mapas, gráficos etc.

Técnica de Comunicação
— A Çcànunicação: Grupo de.açfto. 

objetivo e sua importância.
— Modelo do procesos de Comu 

nicação.
— Fidelidade da Comunicação: 

Determinantes de Efeitos'.-
— Comunicação e aprendizagem.
— Interaçâo:. objetivo da comuni 

cação •interpessoal.' >
— Sentido e ComunicaçSp.
— Comunicação na Administração,'
— Comunicação de Massa.

i Estagio
i Estágio -em Escolas ou Centros «
(Unidades de Treinamento, aos quais
os Participantes comparecerão na
qualidade de observadores e cgpar-
fcipantes, ministrando treinam ?rïto,

[sempre no horário da taxde.
\ ' V — Das Atítíãades
! As atívidades ssrão prr.f«ï);i< cãs » 
constarão de preleeões dsi:2í s. se 
minários, conferências] *x-.i)'cívo. ü» 
filmes e ^südes'' vishas e iiaoallio» 
práticos.

.L>o$ Participantes — O s Partici 
pantes obrigam-se à apresentação — 
dentro de prazos improrrogáveis es 
tabelecidos até, • no máximo. clnCo 
dias antes das provas — de traba- 
.hos escritos extra-provas, inclus.iv« 
os - relacionados .toti os estáeiDí &ò- 
ments podendo submeter-se às prova* 
finais, em cada diseoplina os que ob- 
tiyereb. nos referidos trabalhos, con 
ceito favorável do Supervisor.

jDos Supervisores — O Programa 
será ministrado por Supervisores 
designados na forma regimental, po : 
dendo. também, ser convidados. con-. 
ferencistas mediante "prévio ent^nõi-' 
mento entre o Coordenador e o Su- 
pervísor-da- ttísclplíria *m -que se it!-' 
serir o assunto da conferência .

Cada Supervisor além dê apresen 
tar, Antes ,do inicio das atividades. 
programa ponnenoilzado da • discipli 
na a, seu cargo, com indicação bi 
bliográfica, e um plano completo do 
curso fará, no . final do prsente 
Programa breve relato sobre conïo se 
desenvolveram os trabalhos e sobre o 
aproveitamento" alcançado.

E' -atribuição dos Supervisores 
julgarem as-pryas é emitirem nota* 
nos trabalhos dos 'Patriclpantes. Ao 
Supervisor de Didática cahe,''a!ém 
disso, escolher -ns- -locais -e cúrs':° na- 
ra -estaclo dos Participanfs, acom 
panhando-os e 1ulg~ando também. -os 
.trabalhes relaciqnados com essa st!- 
vidade, ..... 
.Do Coordenador — .como repre 

sentante do Diretor do Centro e por 
ele designado, funcionará 'um Coor 
denador, - a • quem • cabei-áí

«). orientar /e acompanhar o desni- 
volvímerito das a*ividace? -observa 
das às presentes instruções;

6), servir como elemento" da \ v§* 
<ào «ntre os~ Pai-^ólpaii^s. os Su 
pervisores '? a direção do. 'Centro

c) manter os «ontacïos que 'se ti- 
aerem , necessários" Comi. â- Coordena 
çSo- Administrativa, ^os Sctores V 
-péc!ali2a.â<)B â'' ' ;

CunstanciáM ̂ tóDltííèirí -do - Gontro. 
JnfonüandoM) soBríi, como' transcorre 
ram 'os .tíábaïhos," ^dp , p,rog 
apresentando" suges'tões, s« 
oportuna»,,



OPICIAt Parte í)

VI — Da Freqüéncta 
As reuniões serão consideradas co-

mo efetivo exercício do cargo 
acordo com o que estabelece 'o

de 
De 

creto n.? 50.830, de 22 de junho de 
1961, exclmndo-se do Programa o 
Participante -que tiver mais de 10% 
de faltas às reuniões ef tivamente. 
realizadas em cada disciplina do 
currículo; considerados." isoladamen 
te, para o mesmo efeito, estágios 
seminários, 'visitas e conferências; 

. vedado o abono e«ja qual for o mo- 
íivo invocado.

Considera-se• para -efeito 'de. apu 
ração, da frequência, o período'de 50 
minufôs como o de duração de uma 
reunião. '

• NConsignar-se-á ausência ao Parti 
cipante que chegar à reunião trans 
corridos 10 (dez) minutos do seu 
início. -s

As saídas antecipadas, durante as 
reuniões, serão Jçrualmente ec-us^de- 
radas como faltas .

Será feita 'mediata comunicação à, 
Repartirão <1<* «rigem,- quando o 
Participante for excluído do Progra 
ma-por falta de frsqpôncis. »

. - VII — Da Habilitação
Além de outros que possam ser so 

licitados, exl|ir-se-á um trabalha es 
crito para o estágio, somente poden 
do submeter-se às provas finais o 
Participante, que obtiver conceito 
ôtrmo ou bom no referido trabalho.

No meio e no final do Progran.a, 
se: ao aplicadas provas escritas pára 
aferição da aprendizagem, conside 
rando-se habilitado o Participante 
que, além de satisfazer 'as exigên- 
c;as destas Instraçees, obtiver nota 
igual ou superior a 6 (seis) nas pro- 
vas referidas.

Não será pernrtida. sob qualquer 
fundamento, segunda qha>>ia.da par» 
prestação de prova escrita."

Não será admitido-o uso.de meios, 
fraudulentos na presóação <5s provas 
sendo encaminhados-às Repartições 
dï 'origem aqueles" que, comprovada- 
n:ente. se valerem de taisTecursõs. 

Vtn — Disposições Finais
O centro de Aperfeiçoamento pro- 

vteneiara a «xpediçào do compe 
tente certificado para valorização da j 
vjda funcional (artigo 101» inciso II 
do Deci-eto-lel n.' 200-67 — Reforma 
Administrativa) " dos Participantes 
qi!" forem habilitados no Prceraraa.

Os -casos omissos serão resolvidos
- .do 

çoamento.
Rio de Janeiro. 11 de março de 

1969. — José Mav.ro Fhfsa Lima, 
Du-etor.

ESTADO-MAIOR'DAS FORÇAS

Parágrafo único. Em cada licença 
para aerolevantamento serão defini 
dos" um Executante — organização 
governamental ou privada ciue reali 
za o aerolevantamento, uift- Destina 
tário -s- organização governamental, 
ou privada, ou pessoa lísica a quom 
se destina o'trabalho do aerolevanU- 
mento e, eventualmente, um Inter 
mediário — organização governa- 
mental ou privada ou pessoa física, 
que explora os produtos do aerole 
vantamento em benefício do Destina 
tário.

Art. y> Organizações nacionais; go 
vernamentais ou privadas, 
realizar aerolevan lamentos

poderão 
fotègra-

mlricos no^ território nacional, quan 
do, -depois de previamente credencia 
das pelo EMFA por meio <le uma ins 
crição, obtiverem autorização desse 
órgão para cada aeroíevantamento 
pretendido. *

§ l? Para que o EMPA conceds,. a 
qualquer organização privado, natio- 
nal, licença para" a realização de 
qualquer serviço • ide aerolevantarnen- 
to íotogramétrico 'destinado a, outra 
organização privada naoionaj ou a 
cidadão brasileiro, deve ser reconhe 
cido que o trabalho é do interesse .da 
União, dos Estados ou, da Justiça.

§ y> Será reconhecido pelo «ÉMFA, 
como comprobatório do interesse de 
que trata o § l?, a expressa declara 
ção, nesse sentido, firmada pela au 
toridade interessada competente.

i 3? Indepandentemen-.e do do 
cumento citado no § 2?,-pode o EM 
FA, a seu critério, considerar de be 
nefício'para a União qualquer aero 
levantamento destinado à sociedade 
privada nacional ou a eidaUãa brasi 
leiro, desde que sua execução vise:

tu finalidade agrícola; '
b) investigação e geofísica; 

, sc) traçado de estradas;
tí) aproveitamento hidrcCíétnco;
e) planejamento de insiaïaeão 'in 

dustrial ou. de assistência social. '
§ 4? A fim d3 que fiquem bsm de 

finidas as -características <io aerole- 
vanramento pretendido, deverão cons 
tar, do requerimento de licença, as 
cláusulas técnicas do contrato de ser 
viço.

ca, caso não seja o aerolsvantamento 
a sua atividade principal.

i 2? A inscrição para a organização 
privada, será concedida com t-aüdade 
para o prazo de três (.3) anos conta 
dos a partir da data da concessão e 
deverá estar ainda ftutntftfa de *mt 
comprovante da nacionalidade^ bra 
sileira, não só da própria O'gaiiiza- 
ção fpessoa jo.rídíca). como 'anioeru 
de seus diretóres (pessoas fí3 rcas). — 
General de Exército Orlando Geiscl

POETARIA DE 7 DE MARÇO 
DE 1969

O Chefe do Estado-Maior das Fôvc&s 
Amadas no uso de suas atr:buíi;ó-j.i 
legais, resolve:

N? 07-Dl/Sec — Dispensar o CMG 
— João Hélios da Costa Marques de 
Suplente do Representante do 12->ta- 
do-Maior das Forças Armadas junto 
ao Grupo Executivo das Iadx':$íi;ít& 
Elétricas e Eetrônieas (GEINEE), 
no Ministéro da Indústria e Comér 
cio. — General de Exército orlando 
Geisel.

CONSELHO DE SEGURANÇA 
NACIONAL

PORTARIAS DE 21 DE MARÇO 
DE 1969

O Secretário-Geral do Conselho de 
Segurança Nacional, no uso das iíii- 
buicões que lhe confere o item XI do 
Art'. 20 do Decreto n? 63.282, ãe ~'ã
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de setembro de 1968, e de acordo com 
f Decreto n» 69.835, de 21 de dezem 
bro de 1966, alterado pelo Decreto nú 
mero 61.049, de 21 de julho de 19t>7, 
resolve:

N' 55 — Designar Esthor Gort.es 
Pinheiro da Câmara, do Ministc:1;» 
das Minas e Energia, para a fïïuvão 
c)« Auxiliar, q que se refere a Tab >)a 
Analítica publicada no D iário Ofiv'al 
de 29 de abril de 1968, com a retri 
buição mensal de NCrS 220,00 .rü- 
zcritos e vinte cruzeiros iVovps) . a í - 
tulò de. Gratificação pela Represem,^ 
cão de Gabinete, a contar do dia 11 
de março de 1969.

N" 56 — Designar Pedro Masrií-';. 
da NOVACAP, para a função cie 
Ajudante, a que se refpre a Tabe.a 
Analítica publicada no T) ;ário O/ic:al 
do 29 de abril de 1968, c?m a re«V- 
buicão mensal de NCrS 180,00 (cer.ío 
e. oitenta cruzeiros novos), a tíiu'o 
de -^Gratificação pela »Rsòreseni.a?ão 
de Gabinete, a contar do dia 14 c! e 
março de. 1969.

N? 57 — Designar . Lauro Tavar?s 
de Oliveira, do IPASE, pira a,; de Aiudante. a que se rsfere a 

lAno.litica publicada no Diana O tici'd 
itíe ?9 de ab/il de 1963. com a rel-:- 
í buirão mensal de NCrS 180,00 (MV,' o 
!e oitenta cruzeiros novos), a til'. 'o 
de r-ratificação pela T^nivontau-o 
<?e Gab'nete. a contar d-> ''ia H fé 
rmroo de 1969. — Oen ^n Jaw 
Porí"Ma t* Mello. Sf".r?ií " i 'wG."fl 
do 'Conselho de Segurança K^eioiv.l.

SECRETARIAS DE ESTADO

j, MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
GABiNtTb DO MiNISTRO

ARMADAS
PORTARIA DE 21 DE FEVEREIRO 

DE 1969
O Chefe do Estado-Maior das Por 

cas Armadas, usando da atribuição 
que lhe confere o Cap. III, n? 14, "le 
tra n,'do Regulamento para o EM- 

{jB • FAr a que se'refere o Decreto núme 
ro 26.607, de 27 de abril de 1949, e 
firmado nas atribuições que lhe s5o 
conferidas^pelà letra b do a.'tigo 5' 
da Lei n'-960 'de 8 de desembro de 
1949, resolve:

N? 5-B — Dar nova redação tos 
artigos 2', 39. e 8' das 'ílnslïuçôss 
Reguladoras das Licenças e Píscali- 
Rição dos Serviços de Aerolevanta- 
mentos Jfotogramétrücòs rio' Territó 
rio Nacional", publicação: PA — E 
— 01-58 deste Estado-Mator, .como se 
segue: . .'. • . ^ . 
' Art.' 2? Para fins' de' èxícuç-ão des 
tas I. vsR.~ • é considerado aeíolevanta- 
mento. fotogr«mêtrico b conjunto de 
operações, de' nieaição,'regjstÍQ de fa- 
tds e obtenção'" dê dçtfos qualitativos
e qusníítativoéiSÔbtef b "teiyltório na- 
'cioH&l^mecèssarlòír;*. «ràboriácíUi -de
mosaicos; restituições, civx{u!s ou ma- 
pas, coin a utilizarão de aeronaves.

Art. 8? A inscrição de organizações 
nacionais governamentais oa priva 
das para fins da credenciaçã? previs 
ta no artigo terceiro, será concedida
•pelo-EMFA— em— sol«ção--de -requeri 
mento -do Executante interessado, di 
rigido à DSG e instruído quanto «o 
seguinte: • N

o) compromisso de manuseio e 
guarda dos documentos decorrentes 
de aerolevantamento, de conformida 
de com o grau de sigilo fixado para 
o mesmo e com o disposto no Regu 
lamento para a Salvaguarda das in 
formações que interessara a Segu 
rança Nacional, em vigor, submeten 
do-se a Organização à fiscalização 
prevista nestas I..,R.

b) habilitação^ profissional do pes 
soal que executará os aerolevante- 
mentos, exclusive os pilotes (T demais"
•tripulantes da (s) aeronave (s) -que 
executará (ao) a fase aei-ofotCï[iáfi- 
ca dos aérolevantamentos;

c) certificados de capanidacle pro 
fissional do pessoal de voo (pilotos e 
demais tripulantes) e da capacidade 
técnica do material de voo (aerona 
ve (s) e 'seus.accessórios) expedidos 
pelo -Departamento de Aeronáutica 
Civil do Ministério -da Aeronáutica;

tf) relação do material técnico que 
a Organização disporá para a exe- 
cuç&o do aerol&vontàmento.

l í» A Inscrição para, a organização 
civil governamental r- seva cpncèdida 
em , caráíer" pérmalïente,.., te"ndo suí 
área de Sção restringida ao espaço.

.sôbre o í(üal tenha 
jurisdição « & * título da,' ativtdade 
complementar daquela para a «uai 
íèriha 'existência como pesSja ' jurídi;-

PORTAPJA DE 20 DE MARÇO 
DE .1969

O Ministro de Estado da. Justiça 
no uso da competência dslegada ps^a 
Decreto n? •€0.740, ( de 23 de inaio do. 
1967, resolve:

jjo 2-B — Conceder aposentadoria 
aos seguintes servidores do Quadro 
de "Pessoal — Parte Permanonte do 
Departamento de Policia Federai do 
Ministério da Justiça:

I — de acordo com os artigos 184, 
item u, e .176, II, da Lei u» 1.711, de 
28 de outubro de 1952, combinados 
com o art. 26 da Lei n? 4.878. 3e 3 
de dezembro de 1965:

1) Lauro José Alves no cargo de 
Agente de Polícia Federal, Classe B. 
nível 18 (Proc. MJ-ll.827-66);

2) José "Anselmo Casalli no carço 
de Agente de polícia Federal, Classe 
B, nível 18 iProc. MJ-42.003-641 j

3) Lino Ribsiro Gonçalves no cargo 
de Agente de Polícia Federal, Classe 
B, n'vel'18. (Proc. MJ-52.511-69);

4) Luiz Noronha Brêtás no cargj, 
•de Agente de Polícia Federal, Chsse 
B, nível 18. iProc. MJ-42.88lt6o>;

5) Jayme Rodrigues de Carvalho 
no cargo da Agente de Polícia Fe 
deral, Classe B, nível 18. (Processo 
MJ-52,514-69); ,

6) Euclydes José de Souza no ca.-rgo 
de Agente de Polícia Federal, Ciasse 
B, nível 18 (Proc, MJ-3Í.361-66);

7) Francisco Carneiro de Freitas 
lio cargo de Agente de Policia Fe 
deral, Classe B, nível 18.. (Processo

8) ^Toão ^emos no cargo, de 
de Poücia Federal,''Classe.B, nível 18 
(Proci, Mj-39j92-65>;

9) Manoracy Ribeiro Peixoto no j 
cargo de Ay/atís de Policia Federal,

.Classe B. nível 18 (Procs.-,o MJ-5./35 
oe 1969>;

10) José Henriqu? da Silva Maia no 
'cargo <le Inspetof de Polícia Federai, 
j Classe B, nível 22. ^rce. MJ-7.644 
ide 1865»,
j 13) Eduardo Rueda Saraiva nt» 
'cargo de Dactiloacopista .Policial, 
Ciasse B, nívsl 18. (Prosssso MJ- 
52.494-69);

12) Cardênio Jaj-me Dolce no cargo 
de Agenle de Polícia Federal, Classe 
B, nível 18-. (Proc. MJ-52.493-69);

13) .Nelson Leal Ferreira no cargo 
aë" 'KgSSCS'Së Polícia. Fca'8rair C^sse 
B,-nível 18. (.Processo MJ-32.S23-64);

14) Ed-uardo Alves de Mattos no 
cargo de Agente Auxiliar ds Polícia 
Federal, Classe C, nível 16. i Processo 
MJ-17.754-64); -

15) Augusto, Colbert Miranda no 
cargo de Agente de Polícia Feder»!, 
Classe B,- nível 18. (.Processo MJ- 
51.Í19-69);

K) Agib Rodrigues Vallo no c«i'go 
de Agente '.e Policia Federal, Classe 
B, nível 18. (Proc. MJ-14.848-«6);

17) Arnaldo de Ahnsjda Cruz no 
cargo de Agente Auxiliar de Polícia 
Federal, Classç C, nível 16. (Processo 
MJ-51.423-62);

18) D^ocleciano Pessoa de Barros 
no. cargo de Agente dê Paneja Fe 
deral, Classe B, nível 18 (Procsssfl 
M J-43.141-66); • 'j

19) José Eduardo Pacheco de An< 
drade ao cargo de Perito Criminal» 
Classe C, nível 22. (Proc. MJ-&1.43Í 
de 1969)"; - • ' .i

20) António Caruso no cargo d« 
Agente de Polícia Fedsfàl, Classe B» 
nivel'Ï8. (Proc; MJ-43.141-63). /
n ~ de acordo com os artlgos 1 7tf, 

ijem IT, e 184, itr»\i i^-dà Ò^el ritiraeïfli 
1.711,- «e 28 de outubro de 1952, tjõriií» 
binados, com. o art. 6 da Lei iiúmera 
4.878, dê 3 de dezembro de 1965:

•a**-
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21) Firmo Rodrigues da ^Silya nu l 
cargo de Agente Auxiliar de Polícia 
Federal, Classe B, nível 15, com os 
proventos do cargo de Agente Auxiliar l 
de Policia Federal, Classe C, nível 16, 
(Proc. MJ-20.586,-66); |

- 22) José-Andrade- de Lacerda no, 
cargo de Auxiliar de Pol'cia Federal 
Classe B, nível 15, com oS proventos 
210 cargo de Agente Auxiliar de Polí 
cia Federal, Classe C, nive! 16 (Pro 
cesso' MJ-17.965-64);

23) Antcn'o Soares dc.3 St:..-í do 
cargo de Agente de Polícia Federa1 , 
Classe A, nível 17, com os proventos 
do cargo de Agente de Polícia P3- 
deral, Classe S , nível 18. (Processo 
MJ-5.711-65);

36) Manoel Penetra da Silva no 
cargo de Motomta Policial, Classe B, 
uívtl 13 (Prec. MJ-42.026-55).

VIU — de acordo com os artigos 
17B, item m, e 178. item ni, da Lej 
n« 1.711 de 28 de outubro de 1952:
^37) Abílio Jos'é Teixeira no cargo 

cie AscsnsoriSía. Classe ti m --'. !u. 
(Proc. 17.093-65K — Luís António 
ãa Gama e Silva. ~^

S3cretaria Gerai -
DESPACHOS 

Em 20 de março cie 19G9

24) Alberto Barbosa de Almeida no Processos: 
cargo de Agente Auxiliar de Polícia
FEoeral. Classe B, níwl 15, cem o-, N» 55.936-64 — Manoel Paulino de 
proventos do cargo de Agente ,Ainrt- i Souza, ex-guarda civil, nivel 10, so- 
liar de Polícia Federal Classe C, ní-'licita reconsideração de despacho de 
vel 16. (Proc. MJ-52.492-69). í demissão. — Despacho: "Indefiro o

,. . „ ' pedido, de acôr.do com o parecer do
m — de acordo cem os artigos 116, AESSSSor Judiciário do D.P.F." 

Item m, e 178, item m, da Lei nú-i
mero 1.711, de 28 de outubro de 1952,1 N? 9.351-65 (Anexo a 6.102-69) — 
combinados com o art. 39 da, Lei nu- j Felippe Queiroga, Agente de Polícia 
meio 4.878, de 3 de dezembro de 1965;'Metropolitana, nivel 15, requer apo-

25) Agostinho Pereira Füho no 
cargo de Agente de Polícia Federal, 
Classe B, nível 18. (Proc. MJ-24.8S6 
de 1865;

26> Etimundo José Soares no cargo 
de Agente Auxiliar de Polícia Fe 
deral, Ciasse A. nível 14 (Proc. MJ- 
712-68);

27) José Noguez da Silva no cargo 
de Motorista Policial, Classe B, nível 
13. (.Proc. MJ-50.931-54).

TV — de acordo ccin o Art. 174, 
itera II, da Lei n? 1.711, de 28 de 
outubro de 1952, combinado com o ar 
tigo 26 da Lei n° 4.878, de 3 de de 
zembro de 1965:

28) Salvador Corrêa Gonçalves no

l sentadoria. — Despacho: "Junte cer 
tidão do Ministério do Exército, de 
que é ex-cpmbatente, para os efeitos 
da Lei n» '3.906 de 1961, bem como 
as certidões de Tempo de Serviço."

N? 51.109 67 — Vereadores das Câ 
maras Municipais de São Gabriel e 
outros, solicitam alteração do § 2? 
do art. 16 da Constituição. — Des 
pacho; "Arquive-se".

N? 32.946-67 — Alcyr de Oliveira, 
Deteíive, nível 13, solicita seu retor 
no à esfera federal. — Despacho: 
"Junte cópia autêntica do ato que 
tornou sem efeito a aposentadoria".

N? 16.784-68 — Dâcio Torreão 
Mendes Tavares, Detetive, requer 
seu retorno à esfera federal. — Des 

cargo de Agente de Polícia Federal, i pacho: "Junte, oportunamente, cópia
Classe A, nível 17 (Proc. MJ-19.722 
de 1965);

V — de acordo com o art. 37 da 
Lei n" 4.878, da S de dezembro de 
1965, combinado cem o art. 26 da 
ttssma lei-:,

29) Hemaal da Cruz Rocha no 
-CergO-.de. Aeente_de. Polícia, federal,

nível 18 (Proc. MJ-51.328Classe B 
de 1969) ;

30) Edvrard Quadros Marques no 
cargo de Agente de Policia Federal, 
Classe B, nível 18. (Processo MJ- 
51.434-69*);

31) Dídlmo Valegas no cargo de 
Motorista Policial, Classe A, nível ,11. 
(Proc. MJ-14. 877-66) .

VI — de acordo com o art. 178, 
alínea "c", da Constituição Federal, 
combinado com o art. l* da Lei nú 
mero 3.906, de 19 de junho de 1961 
e com o art. 26 da Lei n' 4.878, de 
S de dezembro de 1965:

32) Heitor Cesário de Camargo no 
cargo de Inspetor de Policia Federal, 
Classa B, nível 22. (Processo MJ- 
40.422-65);

83) Eurico Pereira no cargo de 
Agente de Polícia Federal, Classe B, 
nível li. (Prccesso MJ-51. 417-69);

34) Nelson Corrêa Ramalho no 
cargo de Agente Auxiliar de Policia 
Federal, Classe C, nível • 16 (Processo 
29.4Sl-«5);

36) Manoel Evangelista da >Silva no 
cargo -de Agente de Polícia Federal, 
Classe B, nív«l 1«. .(PWcesso MJ-

. vn -— de acordo com o art.^184, 
item n, da Lel-n? 1. 711 de 28 de ou 
tubro de '1952, combinado" com -og ar 
tigos 3Ï • 26 da 1*1 n° 4.878, de J de 
dezembro d« 1065:

autentica do ato que tornou sem efei 
to a, aposentadoria".

N' 52.097-89 — Lauro Ferreira 
Braga, Agente Auxiliar de Polícia, 
nivel 15-B, requer sua reintegração 
no Serviço Público. — Despacho: 
"Indefiro, de acordo com os 
ceres."

DEPAflTAMEIFO DE JUSTIÇA 

Secão de Naturalização
EXPEDIENTE DE 11 DE MARÇO 

DE 1969^

DESPACHOS DO DIRETOR. 
GERAL

Processos:
K» 37.122-59 — Katalin Ottüia 

, residente no Estado da Guana 
bara, 'solicitando apostila em seu titu» 
Io de naturalização — • Deferido seu 
pedido de apostila.

DESPACHO DO DIRETOR DB 
DIVISÃO

N? 36.454-68 — José Luís Guzman 
Saavedra. residente no Estado d* 
Guanabara, solicitando naturalização
— junte o original 'da certidão de 
nascimento e esclareça devidamente 
as divergências de nome (90 dias) .;

DESPACHOS DO CHEFE DA 
SEÇAO

K» ».104-68'.— Vera Lúcia Azeve 
do Pewlra, rettdeât» no Estado da 
Guanabara, solicitando naturalização
— Junte -o original da" certidão dê 
nascimento, • oolareça 9 «cato mw 
de nascimento junho ou julho (90 
dia») ,

N» 33.744-C8 — Moisés Ribeira Jus- 
tiniano, residente no Estado de Minas 
Gerais solicitando naturalização — 
Junte nova petição ao Sr.'' Presiclsnte 
da República c:m firma reconhecida 
U2Q dias) .

N? 2.086-69 -- Angela NappL resi 
dente no Estado tia 'Guanabara, soii- 
citando natural zgção — Junte foto 
cópia da carteira .de identidade do 
Genitor eu G-snitora. a ffm de provar 
parentesco cem Francisco Pedahno — 
(90 dias)-. /

N° 5.730-89 — Auréli» ï^d 
Hamcnerschcnidt, residente no Estado 
de São Paulo, solicitando naturaliza 
ção — Junte declaração âp INPS b-sm 
cerne» prova, do nome da genitora (10 
dias) .

N<? 5.791-69 — Ernoe Kar.a>y, resi 
dente no Estado de São Paulo, se>l ;ci- 
tando naturalização — Junt» o origi 
nal, devidamente legalizado, da certi 
dão de nascimento (120 dias) .

N? 5.954-69' — Aires Sidônio de 
Barres — Residente no Estado da 
Guanabara, solicitando naturalização 
— Junte escritura de emancipação, 
devidamente registrada, e nova peti 
ção ao Sr. Presidente . da República 
com data posterior £ emancipação (90 
dias) .

N' 6.023-69 — Aníonfo Pereira Mon 
teiro, residente no Estado da Gua 
nabara. solicitando, naturalização — 
Junte folha corrida e atestado policial 
de residência nos últimos 12 meses 
(90 dias).--

N' 6.063-69 — Joseph Andamoaewski 
residente no Estado de São Paulo, so 
licitando naturalização — Esclareça 
divergência- no ano de seu nascimento 
(120 dias) .

EXPEDIENTE DE 12 DE MARÇO 
DE 1969

DESPACHOS DO CHEFE DA 
SEÇAO

Processos:
N* 6.93Ï-66 — Giovanni Maliterno, 

residente no Estado da Guanabara, 
solicitando naturalização — Junte fo 
lha corrida atestado de antecedentes, 
atestado policial de residência nos úl 
timos 5 anos ë prova de melo de vida

permanência definitiva — Deferido 
em 4.3.69. s

N» 27.363-68 — Rolando Hennaa 
Morales vidal e esposa — Chilenos
— S, Paulo — Permanência definitiva
— Deferido em- 4.3.69.

N« 6.019-69 — José Edgardò Rivera 
Saavedra — Boliviano —- São Paulo
— Prorrogação de permanência — De* 
íerido em 4.3.69. ^

N» 263-69 — Manoeí Joaquim — 
Português — Estado do Rio — Retfíl- 
cacão de assentam«ntos — Deferido 
;m 25.2.69.

N? 3.885-69 — Joseph Anton Kopp 
„— Suíça — Guanabara — Permanên 
cia definitiva — Deferido em 23.2.69.

K? 4.224-69 — Jaime Suvazts Aizem
— Uruguaio - Ri0 Grande do Sul —• 
Permanência defirítiva — Deferido 
;m 25.2.69.

N» "^4.314-69 — jose Correia Veiga 
Martins de Mesquita — Português — 
Paraná — Permanência definitiva — 
Deferido em 25.2.69.

N? 3.443-69 — Patrizia Piozzi -« 
Italiana — São Paulo^— Permanên 
cia definitiva — Deferido em 24.2.6».

N' 4.124-69.— Silbana de Jesus — 
Portuguesa — Guanabara — Retàflca» 
cão de nome — Deferido em 25 2.6&t

N? 36.743-68 — Maria Helena Ri 
beiro Jorge — Portuguesa — Guana 
bara — Retifícação de nome — em 
25.2.69.

N* 639-69 — Carminda Alves df 
Souza — Portuguesa — Guanabara — 
Retificação de nome. — Deferido em 
25.2.69.

N' 3.399-69 — ok Sook Lee — Co 
reano — São Paulo — Permanência, 
definitiva — Deferido em 25.2.69.

N» 2,476-69 — Constantin Maskot 
Kouimtcis — Grega — São Paulo — 
Permanência definitiva — Deferida 
em 28.2.69.

N' 38.039-67 — Lay Moek Sian —' 
Indonesiana — Sfto Paulo — Perma 
nência definitiva — Reconsideração — 
Deferido em 28.2.68.

N' 39.917-67 — Lay Djlt Joeng e •*•

N? 34.923-68 — Zahi Tou Toundji, 
residente no Estado da Guanabara., 
solicitando naturalização — Junte 
certidões de inteiro teor das senten 
ças proferidas nos processos a que res 
pondeu (90 dias) . ""

N* 5.921-69 — Beques Sardas, resi 
dente no Estado da Guanabara, soli 
citando naturalização — Jutxt» certi 
dões de Registro de Imóveis • fotocó 
pia do contrato de locação (90 dias) .

N» 6.069-69 — josef "Marcinlak-, re 
sidente no Estado de São Paulo, soli 
citando naturalização — Declarar os 
Estados em, que residiu desde a che 
gada ao país (120 dias) . ' •

N' 6.125-69 — Nuchem Totman. re 
sidente no Estado da Guanabara, so 
licitando naturalização — Junte ates 
tado -de antecedentes/ «testado poli 
cial de residência nos 2 últimos anos, 
« prova de meio de vida, com. declara 
ção d« esposa (9.0 dias).

Seção de Permanência
EXPEDIENTE DE « DE MARÇO 

DE 19«í

DESPACHOS DO 
OBRÀL

FrooesíOs: • ' . '"' 
85.847-68 ~->P«ter Roberf; Rubl- 
— Americano — Guanabara —

posa — Indonésios ^- BSó Paulo ~-« 
Permanência definitiva — Deferidfl 
em 28.2.69. .

DESPACHOS DO CHEFE DA 
SEÇAO

Processos:
N' 5.290-69 — Ana Antonia Hsrn&a- 

dez Espaillat _ Dominicana — Gua 
nabara — Permanência definitiva — 
Junte atestado policial de residência t 
esclareça divergência em' seu nome aft 
carteira mod. 19 da filha — Praso M 
dias. Em 5.3,69.

N« 8.328r69 — Nunziata Fortezza -« 
Italiana -r gSo Paulo — Permanên 
cia definitiva — Junte pedido de pés- 
manêuclà no Pais assinado pelo pró 
prio punho ou por procurador habjlt« 
tado e atestado de antecedentes cri* 
minais expedido em são Paulo — Pr*" 
Zo 60 dias,' Em 3.3,6.',

N» 5.-28S-69 — Abigail Arzola Al 
bornoz — Chilena -. Guanabara — 
Permanência definitiva — JunV pro 
va de ,caj>acjdade profissional. — Pra» 
,zo 60 dias —•' Em 8,3.69.'

N' 5,250-ía..- Mil)» Maraus Sola- 
.ric — Austríaco •— dUanabarii — R*« 
tificaçSo jjaofon&lidade — jünïe ío^ 
tòcôpia da carteira mod. 19, — Praao 
SÓ dias. Em 1:3.9».
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GABINETE 00 MINISTRO
PORTARIA DE 10 DB MARÇO 

DE 1969
O Chefe do Gabinete do Ministro 

Ba Marinha resolve^
N? 27. — Cancelar, a .partir de 7 

«e março de 1969, a gratificação pe 
la representação de Gabinete, con 
cedida pela Portaria n» 1.799 de 7 
de Junho de 19€8, ao OB-ES — nú 
mero 56.0008.3 — Edvaldo de Souza 
Silva, visto haver sido dispensado 
tias funcOes que exercia no Gabinete 
^o Ministro da Marinha.

MINISTÉRIO DA MARINHA
PORTARIA DE 11 DE MARÇO 

N DE 1869
O Chefe do Gabinete do Ministro 

da Marinha resolve
N* 28 — Cancelar, a partir de 7 de 

março de 1969, a gratificação pe'a 
representação de Gabinete, conce 
dida pela Portaria n' 0010 de 13 de 
janeiro de 1969, ao Porteiro GL-302- 
9-A — Paulo Augusto Pimentel, Ma 
tricula número 1.809.892, visto haver 
sido dispensado . das funções que

exercia no Gabinete do Ministro da 
Marinha^ • ,

PORTARIA DE 12 DE MABÇO 
DE 1969

O Chefe do Gabinete dó Ministro 
da Marinha, de acordo com § 3' do 
Arb. 2' do Decreto tí> 59.853, de 21- 
12-1966 (.Diário Oficial de 22 de de 
zembro de' 1966) combinado com o 
Art. 2? do Decreto n' 61.049, de 2J* 
7-7-1967 (.Diário O/icial de 24.7.1967; ° 
a tabela publicada no D iário

l de 18 He outubro tie 1967, resolve .
N» 29 — Designar, para exercer a 

função abaixo especificada, com di-» 
reíto à percepção de gratificação oe- 
la representação de Gabinete decla 
rada ao lado do seu nome, o civil 
abaixtr mencionado, a partir de lç de 
março de 1969:

Ajudante
Guarda GL-203-8-A — José Perei 

ra do Nascimento — Matrícula n» 
1.776.344 — NCr$ 180,00. — Gualfar 

-Maria Menezes de Magalhães, Con 
tra? Almirante.

OCÍXDJGO IDE! ZFEJSO.A.
WVU&GÀÇAO N' 1,W9 

Preso NCr$ 0,40
A Vend« 

Ka Goanaban,
Aglnch li MlnloUrto da Fazea&i 

' Se^ão d« Veada» Av» Rodrigues Alve* l 
Ateodt-M * pedidos p«lo Serviço de Reembolao Portal

Em Brasília 
N» «de do DIN

cte •

r-
•ro.

r»-

AU

iTO*
rã»

»!*• 
BM

"9* 
toa

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(REGULAMENTO)

DIVULGAÇÃO N.* í -OJ4 - -

PREÇO: NCr$ 4,00

A VENDA 
Ka Guanabara 

StçSo 'de Vendas j Âv. Rodrigues AIvcl, l
Agenda I) — Ministério da Fazenda 

!Atende-s« a pedidos pelo Serviço d« Reembolso Posfal
Em Brasflit» 

Na sede do DIN
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GABINETE, D8 MüüiSÏHO
PORTARIA DE 10 DE MARÇO 

DE 1EG9
O Ministro de Estado do E::éivJU> 

resolve:
N? 335/GB-B — Passar ã .i< .,>ivi- 

fão do Ministério da Aercnáutici o 
Cap E I Mefc Carlos F:rmo Schuv.dt 
Rover. *

PORTARIAS DE 13 DE MARÇO 
DE 1969

O Ministro de Estado do Exército, 
de acordo com o Plano de Curiós no 
Exterior referente ao l' Semestre de 
1969 e atendendo ao que propõe o 
'Estado- Maior do Exército, resolve:

N? 94-GB — Designar para reali 
zarem Visita de Orientação de De 
fesa CivilN e Curso de Análise de 
Abrigo Contra Radiação Atómica, 
nos Estados Unidos da América, com 
Início previsto para 4 de abril de 19C9 
e duração de 5 (cinco) semanas, os 
seguintes oficiais: • *

— Maj EP Cnst Victor José ScWo- 
bach Fortuna

— Maj EF Cnst Emerenciano Tor 
res Rodrigues

— Mj- EF Cnst Accacio Dirceu da 
6ilva Braga

— Cap EF Cnst Everardo Priesá.
A missão acima é definida na le 

tra b, do artigo 103, da Lei n' 4.328, 
de 30 de abril de 1934 (CVM) .

'MINíSTBRjO DO EXERCITO
Como conóetiàiiicia, os 

!r.u'!uues íarão jus aos •mic 
i íiiaeiiiz.'çõss e übüia.sj cu.renos 
ipomieiHeb aos seus pcstos e a nwu- 
tfeza da missão, de cunlOiinidaue cuin 
fo estabelecido na -Furte Segunda,, Tí- 
itulo Único, Capítulos I, II e III • da 
'reicrida Lei. •— Gen Ex Auiélio de 
Lym Tavares. «.

O Ministro de Estado do Exército 
resolve:

N» 345/GB-B — Passar à disposi 
ção do EMPA o Cel Art Mareei Pa- 
dilha, a fim de servir no "Núcleo de 
Comando de Defesa Sul. — Gen Ex 
Aurélio de Lyra Tavares,"

PORTARIAS DE 11 DE MARÇO 
s DE 1969
O Chefe dd Gabinete do Ministra 

do Exército, no uso das atribuições 
que lhe confere o item 2, do artigo 
4? do Regimento Interno, elaborado 
em obediência ao artigo 32 das Ins 
truções Provisórias para o Gabinete, 
aprovadas peia Portaria número ... 
lôl-GB/65, e de acordo com o que 
prescrevem os Decretos n°s 59.835-66 
e 61.049-67. resolve:

N? 33-D7/GB — Dispensar das 
. íunçõss de Assessor de que trau a 
| Tabela de Gratificação de Gabinete, 
i publicada' no Diário Oficial n» ISO,

l c.e 6 de Guíul/iO de ~i'JZT, com : 
[ner.içao ni^iií,'! ao H«Jí; -100,00

te-Corunel oc£ 
lar cie 6 de 
lalecjáo nf.

Uu.a Vieg^s, a 001.- 
da ISüt, por na; er 

daia.
N? 34-D7/G3 — Desïyp.rtr par:i 

exercer as funções de Assessor tíe 
que traia a Ir.bela de Gratificação 
de Gabinete publicada no Diário 
Oficia? n' 190, de G de outubro de 
1967, com remuneração mensal de 
NCrS 400,00 (quatrocentos cruzeiros 
novos) , o Major Joaquim Gonçalves 
Vilarinho Neto, a contar de "3 cie 
março de 1969.

N« 35-D7/GB — Dispensar tías 
funções de Ajudante de que trata a 
Tabela de Gratificação de Gabinete, 
publicada no Diário Oficial n? 190. 
de 6 de outubro de 1957, com remu 
neração mensal de NCrS 150,00 i.cïn- 
to - e cinquenta cruzeiros novos; , o 
Soldado Luiz Onofre Santana, a con 
tar de 5 de março de 1969. — G?i'.e- 
ral-de-Brigada Arnaldo José Luiz 
Calãercri.

Rcqusrimenios: 
Em 12 cie março de 1969

Paulo Gfuvêa Corrêa, Cavnlão-úe-
Fragata, solicitando matricula de STU

'dependente Paulo de Go'-'vca Corr&a

Filho, na 3» Série Cientifica do Co- 
!ósio Militar de Salvador. — Deie- 
riuo. Em caráter excepcional, auto 
rizo a maíricula em 1969, ria 3* Seria 
óo Ciclo Coleçial do CMS. (F. ... 
2.073/69-Gab Min Ex).

Silvio Araújo, Aspirante R/2, da 
Arma de Infantaria, solicitando ma 
tricula na Academia Militar cias 
Agulhas Negras,'.com, ba.se na moti 
va 730 do Aviso n? GB-267-D-3-C, de 
16.8.1988 — Dsíerido. Autorizo a ma 
tricula em caráter excepcional. ...;~ 
(F. 1.273-59-Gab. Min Ex),

DEPARTAMENTO GERAL' 
DO PESSOAL

1 ? Regjão .
PORTARIA DE 13 DE MARÇO 

DE 1969
O Chefe do Departamento Geral do 

Pessoal, no uso de ruas atribuições e 
discordo com a Lei n.' 4.019, regu 
lamentada peio Decreto n.' 807 d« 
30 de março de 1962', resolve:

N.? 59 — D1S2C — Manda servir 
em Brasília — DF., no 8.' G. CAN. 
AAAE. (Brastr.a-DF), por necessi 
dade do serviço o Major Art. 
(10G-7.396) — Benedicto pctávio 
\'ií ! ra Lisboa, da DPA (Rio-GBï. —

i Gsní-Ex. António Carlos da Silva
\Muricy.

Administração do Edifício 
da Fazenda

PORTARIA C-^ 13 DE MAK.ÇO 
DE 1959

O Administrador tío Ed.íiclo da i 
Fa;:enüa, no uso <ia a.i.bj.ção que; 
lhe coníïrs a Ic-.a g Cv a . .'= • .i l 
tío Regjnïnto desta "A.E. F., aprc\a-| 
do pelo D?cre;o n.° 59.078, a í'21 de-; 
aaôsío ds 1906 publicado no D '.arto' 
Oficial de 22 seguinte, resolve:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Departamento Federal 

de Co:r;pra-s
PORTARIA DE 18 DE MARÇO 

DE 1969
O Direior-Geral ao Departamento1 

reãcaal de C&!«?!as, no uso de ÍAISS 
atribuições legais, resolve:

N.° 39 — Dcs^nar Déicio Guerra, 
Bombeiro Hidrái:);co uive! 3 matri 
cula n.? 1.1187.106. do Quadro do
Pessoal do Ministério da Fazenda, y.lma Oiticica de França, matricula 
Parte Permanente, pá;a c-xs^sr em 
•Brasüia, a função gratificada

N.« 33 — Conceder dispensa ao Ofi- 
sial de Administrarão nível 14-B —

bolo õ'-F de Chefe da S;çâo i i S ïr- 
viçOs Gerais d?sta Adnrnistração, 
vaga em virtude da dispensa de Job ^ Barroso, conformo Portaria 
AEF n.? 36, de 7 de março do cor 
rente ano. — Anatõlio Alves Brasilto 
da Silva.

n.' 1.938.668,'da Parte Permanente, 
do Quadro do Pessoal do Ministério 
da Fazenda, da função,- gratificada,
símbolo 9-F de Secretário do Dire 
tor-Geral deste Departamento. — 
Moacyr Esberard Cardoso, Diretor- 
Geral.

Diretoria da Despesa Pública
Expediente de 13 de março de 1969

Em ceda um dos processrs. abaixo relacionados com seus respectivos 
-apressados e importâncias, foi exarado o seguinte despacho: "Tendo 
em vista o oficio de fls. e. a classificação da Contadoria Seccional dá 
Fazenda, autorizo a entrega da caução. À Tesouraria Geral."

NCr$ 
Processo n? SC — 17.904-69 — ENCIPAR — Engenharia

Civil do Paraná Ltda._ ................................. 6.649,72
Processo n' SC — 19.Q66-G9 — Brizon Engenharia Ltda. ,. 5.476,00 
Processo n« SC — 21.942-66 — SERCO — Serviços Coinple--

mentares de Rodovias S. í. .......................... 9.560,42
Processo n? SC — 21.943-69 — SERCO — Serviços Comple 

mentares de Rodovia^ S. A. .......................... 2.407,30
Processo n« SC — 27.975-69 — Ciu. Ferro Brasileiro S. A. 201,65 
Processo n» SÓ —-27.976-69 — Construtora Alcino S. Vi- _

eira S. A. ..........................:................,. 1.384.ÍO
.Processo n? SC — 185.885-6V — Lincoln Rodrigues ...... 50,00
"Processo n? SC — 419.017-fct «-• xütetro Mecânica Romano

Ltda. . ................................................ '164,00
Processo n? SC — 421.557-68 — Organização Ruí S. A.

Equipamentos para - Escritórios, ....................... 206,64
Darclllo Madeira Ev°ra, Diretor.

SECHETARIA DA RECEITA 
FEDEiíAL

PORTARIA CE 14 D 3 
DE líJà

O Sjcroiár.o í.a .-'..vê,, 
no uso cJs suas at:V:>.i çô?s j

N9 3 13 ~ Conceder õi^pcncí 
unção de Auxiliar cie s;u ua

Gil pcrreua Pontes matncu:a nú 
mero 2.035.3Ç6, ccupanie, cio car;,o 
do nível 18 da Sane âe Clcs?e d?
'iel cio Tesouro, d"sinbuído à Su- 
jenraendência Regicna.! c?a Receita 
•"ederal — 7." R2g:ão Fiscal — Gua- 
labara. — A ntónio Amilcar cls Oir 
veira Lima, Secretário
'edëral.

Expediente de 14 de mvço 
DE 1969

Proc. n.' 29.530-59 — Tendo enr 
vistk "o ofício de fls. l e a classifi- 
sacão da Contadoria Seccional jun 
to a este Ministério, autorizo- a en 
trega da caução d« NCr$ '21.961,70

(vinte e um mil novecentos e sessen 
ta « um 
centavos)

cruzeiros novos e setenta 
à firma Darcy Alfredo

Mitczuk & Cia. Ltda.
A Tesouraria Geral do Tesouro 

Nacional. — Daroilio Madeira Évora 
Diretor.

Superintendência Regional 
da 3? Região — CE

PORTARIAS DE 10 DE MARÇO 
DE 1969

O Superintendente Regional da Re 
ceita Federal da 3* Região, no Ceará, 
usando da atribuição que lhe coníe-re 
o artigo 58 do Regimento Interno da 
Secretaria da Receita Federal, apro 
vado pela Portaria Ministerial núme 
ro GB. 18, de 23 de janeiro de 1969, 
resolve;

N? 77 — Designar Abílio pedreira 
Veras Filho, matrícula rr?, i.272.140, 
ocupante do cargo de nível 15.D da 
Série de. Classes da Carreira de Exa- 
tor Federal, da Parte Permanente 
do Quadro de Pessoal do Ministério da 
Fazenda, para exercer a função gra 
tificada de Chefe do Posto da Re 
ceita Federal em Campo Maior, no 
Estado do Piauí, Símbolo 4.F da Su- 
perintendência Regional da Receita 
Federal.

N? 81 — Designar João Baüsta de 
Freitas, matricula n« 1.'523.911, — 
ocupante do cargo,de nível 12,A da 
Série de Classes da Carreira de Exa- 
tor Federal, da Parte Permanente do 
Quadro de Pessoal do Ministério da 
Fazenda, para exercer a função gra 
tificada de Chefe" do Posto ia Rscei- 
ta Fèd?ral em LwilftntHa. no "Estado 
do Piauí, Símbolo 4>F da Superin-

tendóncia Regional da Receita Fe- 
ceval. — A tídizio Mosca Ae Carvai 
lho, Superintendente Regional cia Re 
ceita Fod?rf.l da 3* Região.

Sü'p3!'iníendência Regional
da Rsáeiía Fedsral —

4? Rsgião
~OP/f-ÁRIAS DS 28 DE I^EVEREIRO 

DE 1969
O Sup<.:in'.:iiàei;te Ec-gional da 

Re^s:la Federal ca 4? Reg'âo, em Re- 
Ic.íe — Pcrrambuco, no uso das atri- 
! üu...ões que lhe confere o Regimento 
ilnr.rno aprovsdo ps!a Portaria Mi- 
jnisterial r.' GB 18, de 23 de janeiro, 
'de 1939, resolve: ., 
| N? 109 — Tornar sem efeito a Por- 
|taria ïT> 27 de 21 de fevereiro de 1969, 

da Aceita ' desta Supsrintendência,. a quai desig 
nou. Manoel .Vitalino de Carvalho Ro 
cha, Agente Fiscal do Imposto Adua 
neiro, nível 16.D, matrícula númuro 
1.1PÔ.5ÏO, para exercer a função gra 
tificada símbolo 4.F, de,Chefe da 
Seção de Tarefas Auxiliares, da DI-; 
visão de Fiscalização desta Superüv 
tendência, 

O' Superintendente Regional da
Receita Federal da Quarta 'Região, 
em Recife — Pernambuco, no uso de 
suas atribuições legais e de açodo 
com o Atigo 67, combinado com o Ar-, 
tigo, 61 item. 5 do Regimento Inter 
no da Secretaria da Receita Federal, 
baixado com a Portarja Ministerial 
n? GB 18, de 23 de janeiro de 1969. 
resolve: ,, ...

N» 110 — Designar Djalm» de An 
drade Belo, Agente Fiscal do Imposto 
Aduaneiro, nivel 18.E, matrícula nú 
mero 1.340.396, para exercer a fun 
ção gratificada símbolo 4.F, de Che 
fe da Seção de Tarefas Auxiliares, da 
Divisão de Fiscalização desta Supe 
rintendência, Quadro II de que trata 
o Decreto n» 64.041, de Jl de janeiro 
de 1969. — Rubens César ãe ífwtr^ 
Lima, Superintendente.

Superintendência Regional — 
79 Região — GB

- PORTARIAS DE 13 BE MARÇO 
Dg 1989

O Superintendente Regional da Re 
ceita Federal — 7* Reçlão-GB, no 
uso da atribuição que lhe confere o
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artigo 67, combinada com o item 5 
cio Regimento apiovado pela pí/rtaiia 
Ministerial GB-18, cie 23-1.69, publi 
cada no Diüno OJíciai de 31 seguinte, 
resolve:

~> *s j
N? 124 — Designar o Agente Fiscal 

do impõito de tíenda nível 53-E, do 
Q.P.-P.P. deite Ministério — José 
Bebello de Albuquerque, , matricula 
1.320.086 para exercer a função gra 
tificada símbolo, 4.F, de Chefe da Se ção de Estímulos Setoriais tía Divisão 
de Tributação desta Superintendência.

O Superintendente Regional <3a Re 
ceita ped«ral 7» Região-GB, no uso da 
atribuição que lhe confere o artigo 67, 
combinado com o iíam 4 do artigo 61 
do Regimento aprovado pela Portaria 
Ministerial GB-18, de 23-1-69, publi 
cada, no Diário Oficial de 31 seguinte, 
resolve:

N? 125 — Designar- o Agente Piscai 
de Rendas Internos nível 16-C, do Q.P.-P.P. deste Ministério — Silvio 
de carvalho Santos, matrícula número 
1.284.695, para exercer a função gra 
tificada, símbolo 2-F de Assessor desta Superintendência. — Baniani'-m Segis-

jnte desta Inspetoria em meus im- 1 
pedimcntos eventuais. ]

N.' 16 — Designar Theóph:!o' Fer 
reira da Rocha, Agente F.ical do 
Imposto Aduaneiro, nível 14, matrí 
cula n.?, 1.942.280, da Parte Pei ma 
nente do Quadro do Pessoal deste Mi 
nistério, para exercer a íun?ão gra 
tificada de Chefe da Seção de Fisca 
lização, símbolo 4-F desta liirpetoria 
— Luiz Carlos Pinto Amando, Inspe- 
tor,

mundo de Jesus 
dente Regional.

Roriz, Superinten-

2? Inspetorra Centro
PORTARIAS DE 4 DS MARÇO 

DE 1969
O inspetor da 2» Inspatoria da Re- 

ceica Federal na Guanabara (cen 
tro), no uso de suas atnbuiçõcõ 'que 
lhe confere' o artigo 59; da Portaria 
Ministerial n? GB. 18, de 23 de janei 
ro de 13C3, resolve:

Tí? 25 — Designar a oficiil da aã 
ministrarão nível 14, matricula na- 
mero 1.188.161, Eélia Lemos Ci.Ua- 
mari, paia exercsr a fundão grat.fi- 
cada símbolo 4.F, de Cheís Já S:ção 
de Administração desta Inspotoria.

N» 26 — Designar a oficial de aa- 
ministração nível -. 14, .-natrícula nú 
mero 1.345.878. Marinha Vaz Fon 
tes, para exercer a função gratifica 
da símbolo 4.F, de Chefe da Ssção de Informações STecncmico-FIscais, desta 
Inspetoria.

N? 27 — Designar o Agente Fiscal 
de Rendas Internas, nível 17.D, ma 
tricula n' 1.371.353, -Raul Montero 
Valdez, para exercer a função grati 
ficada, símbolo 4.F, de Cliele da Se 
ção de Fiscalização e Grupos de Fis 
calização desta Inspetoria.

N» 28 — Designar a íscreven'* da- 
tilógrafo nível 7, matrícula número 
2.035.424 Romilla Roma, para exer 
cer a função gratificada símbolo 4.F, 
de chefe da Seção de Arrecadação 
desta Inspstoria. — Estevam /It/srusío 
Lopes Gonçalves, Inspetor.

Sexta Inspetoria — Rio 
de .Janeiro

PORTARIAS DE 18 DE MARÇO 
DE 1969

O Inspetor da Sexta Inspetoria da 
Delegacia da Receita Federal no Rio 
de Janeiro, no uso de .suas atribui 
ções lega's, resolve:

N.? 12 — Tornar sem efeito & Por 
taria n.» 4 de 28 de fevereiro de 

Luiz Eduardo

Superintendência Regional 
da Receita Federal em Minas 

Gerais •
PORTARIA DE 3 DE MARÇO 

DE 1969
O Superintendente Regional da Re 

ceita Federal da 6» Região Fiscal, Es 
tado de Minas Gerais, no uso da 
atribuição que lhe' é conferida pelo 
art. 58, do Regimento Interno da Se 
cretaria da Receita Federal, baixado 
com a Portaria n? GB. 18 de 23 de ja 
neiro de 1969, do Ministra da Fazen 
da, publicado no D iário Oficial de 
31 de janeiro de 1969, resolve:

N? 190 — Designar Ancônio Moura 
Silva matrícula n' 1.041.382 ocupan- 
te do cargo nível 13. B, da série de 
Classes de Exator Federal do Quadro 
do Pessoal deste Mináféno. para 
exercer a função de Chefe do Posto 
da Receita F.ederal em Jequitinho 
nha, ntsíe Estado, símbolo 4-F, pre 
visto no Quadro VI que acompanha o 
Decreto n? 64.041, de 31 de janeiro de 
19C9, pubMcado no D iário O; c iai da
mesma datrf. — A ry Braga Pacheco, l jojmbõïo' F 4" de Chefe Superintendente. " '

N? 8 — Designar, noj, «Innos do ir-1 N» 45 — "Waldyr Lee, matrícula tigo 86 do linimento da Secretaria n" l f-97.117, Eicrcvcntc-Datilógra'0, da R3ccUa I\dsral baixado 'com a nível 7, do Q.P. dés.e ï.íinisté:io,
B. fundão gra'.ifica..a.

baixado 'com a nível 7, doPortaria Ministerial n' GB.18.£9. — para exercerAloyíio Cerqueira Dias de Moraes, — símbolo 6-F, de Encarregada da Tur- Matiícula n? 2.176.704, oeupante do ma Auxiliar de Orientação, da Seção cargo de Agente Fiscal do Irâpôsto l >» Orientação do Serviço de Fiscali-Aduaneiro, Nível 11. A, (tercer,Função Gratificada, Símbolo F. 4, ás 
Chífe da, Spcão de Fiscalização da 
Delegacia da Receita Federal em Jo 
inville.

N? 9 — Designar nos termos do ar 
tigo 86 do Regimento da Secretaria 
da Receita Federal b&ixado com a , 
Portaria Ministerial n° CiB.13.69, 
Hans Germano Bona, Maírícul£ nú 
mero 1.366.177, oeupante do cargo. 
de Exator, Nível 17. F, para exercer- 
a Função Gratificada, Símbolo F. 4, 
de Chefe da Secão de Arrecadação da
Delegacia da Receita I «ieraJ em Jo 
inville.

N» 10 — Designar, nos termos do 
artigo 86 do Reg-mento da Secretaria 
da Resceita Federal baixado com a 
Portaria Ministerial n« GB. 18-69, — 
Olívia Maia Ma2zolli, M-itríiuia nú 
mero 1.991.442, oeupante do cargo 
de Escriturária, .Nível 13. B, para

zaçüo, deita Delegacia;
N^46 — Pedro Aurélio Ribeiro, ma 

tricula TT? 1.193.811. Agente F4seaL,do 
Impôs,o Aduaneiro, nível 16-D. do 
Q.P. tós^e Ministério, para exerix-r 
a função gratificada, símbolo 4-F. cÍ3 
Chefe'da Seção de Preparo e Julga 
mento — Pessoa Jurídica, do Serv' 
de Tributação desta Delegacia.

N' 47 — Maria Leitão Un&areíti, 
matrícula n» 1.506.G45, Escriturária, 
nível 10-B do Q.P. .deste Ministério, 
para exercer a função gratifícaoa, 
í,imto'o 6-F. de Encarregado da Tu"- 
ma de Pessoa Jurídica — Imposto tíe 
Renda, da Seção de Preparo e Ju ga- 
mento — Pessoa Jurídica, do. Serviço 
de Tributação, desta Delegacia.

N? "48 — Heitor Almendros Campe1?, 
matrícula n9 2.294.303. Técnico ilï 
Ad-ninistração. nível 18»do Q.P. dês e 
MinistéVo. paia exercer a função 
gratificada, símblo G-F. de £.n-exercer a Função Gratiíisuda, Sim- j carregado 'da Turma de Imposto ré bolo F.4, de Chefe da Seção de Tri- j Produtos Industrialiraccs. da Seçãobutação da Delegacia .da Receita Fe 

deral em Joinville.
N' 11 — Designar, nos termos de j desta Delegacia, 

artigo 86 do R.eg:mento da secretaua 
da Receita Federal, baixado cora a 
Portaria Ministerial n° GB-18.69

de Preparo e Jul:a:r.:n..o 
Jurídica, do Serviço de Tribu.a;

49 — 5,i;i'on d? i',,rc'i Ca.-co^o. 
matricula r.° 1.03'?.7&1, E_;ri.ar. r. J,_.... _ .nível 10-3 do Q.P. clí::c- ílinis;é.rj, Maria de Lourdes Durietix Pêra, nia-j para cxcrc:r a f-r.rf.o s/a if.ca, atrícula n? 1.962.859, oc".paní sínbclo 6-F. cie Eiieaurjaío t" a 'iu.-

Delegacia em Joinville — SC
PORTARIA DE 19 DE FEVEREIRO 

DE 19C9

cargo de Escriturário, nível 10. B, pá- j ma ^ Pg£SCa ri: 'ca rã exerça- a Função Gratif-.caaa, — , p.-náa àa Sc"~~> t '-- " 
Simbolo F. 4, de Chefe da Seçsc de ' 
Informações Jud!cia{s Já- Dsl^ da Receita F3deral, em Joinville.

termos12 _ Designar, nos J£,; Va. mrtrcu"a

— 1'n.tôï.o íÇ°3 
i p- o e J u "- 

"do /crv! co

'?~~:HCC'OS 
C-.GI4 6o <~>

1969, que designou 
de Espíndola Filho, Agente Fiscal 
do Invpô?to Aduaneiro níyel ^4, ma 
trícula n.» 1.727.707 do quadro, par-te permanente, d'o Pessoal -deste 
Ministério, para exercer a função) 
gratificada de Chefe da Seção de 
Fiscalização, símbolo 4-F desta Ins-

DesJgnar Gaslâo Gonçal 
ves Siqueira, Agente Fiscal do Im 
posto Aduaneiro, nível 18. mMrtcula 

1.105.SS9 da Parte' Permanente

Joinv;lle — S. C., no uso da suas < 
atribuições legais, resolvd:

N? i — Designar, nos termos do ar 
tigo 86 do Regimento da Secretaria 
da Receita Federal baixado com a 
Portaria Ministerial n? GE. 18.69, — 
Jarbas Pedro Pereira, Escrevente Da- 
tüógrafo Nível 7, Martrícu'a número 
2.034.136, para exercer a Função 
gratificada símbolo F.6, de Secretá 
rio do Delegado. — Hélio Milton Pe~ 
reira, Delegado Receita Federal.
PORTARIAS DE 24 DE FEVEREIRO 

DE 1969
O Delegado da Receita Federal em 

Joinville — S. C., no uso de suas 
atribuições legais, resolve:

N? 5 — Designar, nos termos do ar 
tigo 86 do Regimento iia Secretaria 
da Receita Federal, baixado com a 
Portaria Ministerial n? GB-18.69, — 
Rubens Seara, matrícula n' 1.057.293, 
ocugante do cargo de Agente Fiscal 
de Rendas Internas, nível 15.B, para 
exercer a função Gratificada, símbo 
lo F. 3, de Assessor da Delegacia da 
Receita Federaj em Joinville.

N? 6 — Dísignar, nos termos do 
artigo 86 do Regimento -da Secretaria 
da Receita Federal baixado com a 
Portaria Ministerial n? GB. 18.69, —- 
José Prado Costa, matrícula número 
2.032.512. oeupante do cargo de 
Agente Fiscal do Imposto Aduaneiro, 
Nível 13.B, pa*a exercer a Função 
Gratificada, símbolo F. 3, dft. Assessor 
da Delegacia Federal em Joinville.

arti°o 86 do Regimento da Secretaria deste Ministério, p;ja cx.rcar a i :i- - - - • cão graíiíicsõa sír.:':c'o 6-F. de Kn- 
carrs"p.òa da Tvr-i co I\r. c — 

R«'a. ca Sfáo a? ?:v-

da Receita Federal baixado com a 
. Pediria Ministerial n° GB. 18.69, O Delegado da. Receita Federal em ; j^o Delpízzo de Sá, ocupants do câr-

petoria. 
N? 15

do Quadro de Pessoal deste .Minis-j Delegacia 
Jério, pai-a i-esponder pelo Expedi- joüivllle.

N' 7 — Designar, nos termos do 
artigo 86 do Regimento da Secretaria 
da Receita Federal baixado eora a 
Portaria Ministerial n? GB. 18-69. — 
Ademar José.. Vieira, matrícula nú 
mero 2.177.869, .oeupante do cargo do 
Exator, Nível 12. A, para exercer a 
Função Gratificado Símbolo F.4, de 
Cheio da Sacão de Adm ntalração cia 

da Receita Feuc-ral em

Fiei ao Tesouro. Nível 17, ma 
trícula n°" 1.931.032> para exercer z 
Função Gradeada, Símbolo F.4. oe 
Crefe do Núcleo de Informações Eco 
nómico Fiscais da Delegacia ds Re- 
ceiía Federal em Joinville. — W fnQ j 
Müton Pereira, Delegado Receia Fe 
dera! .

Delegacia Regional em Porto 
Alegre — RS

PORTARIAS DS 24 DE FEVEREIRO 
DE 1969

O Delegado da Receita Federal em 
Porto Alegre. RS, usando da atri 
buição que lhe confere ff art. 59 do 
Regimento aprovado pela Portaria 
n? 18 de 23 de janeiro de 1969. do 
MinisUo de, Estado da Fazenda, 
resolve designar:

N? 42 — Humberto José de Cascro 
Sartori matricula n? 2.202.206, Agen 
te Fiscal de Imposto Aduaneiro, nível 
13-B, do Q.P. deste Ministòrio. para 
exercer a função gratificada, sür.iolo 
4-F, de Chefe da Seção de Contrôïe 
e Avaliação da Fiscalização, do Ser 
viço de Fiscalização, desta "Delegacia;

N' 43 — Edi Rodrigues Siqueira, 
matrícula n' 1.997.396, Escrevente- 
DíitilógrafO, nível 7, do Q,P. á?st<i 
Ministério para exercer a função gra 
tificada, símbolo 6-F, de Encarregada 
da Turma Auxiliar dê Expediente, 
Controle e Arquivo da Seção de Ta 
refas Auxiliares do Serviço de Fiscali 
zação, desta Delegacia;

N' 44 — Rosalina da Silva Sa>j:ni, 
matrícula n* 1,591.844, Restauradora 
de Livros e Documentos, nível 9, do 
Q.P. deste Ministério, para exercer 
a função gratificada, símbolo 6-F. de 
Encarregada da Turma Auxiliar de

Impo: o
paro e .;u'camíuto — Fts ^a t is ca. 
do Serviço de Trü:utr?r.o dss.a Dele 
gacia.

N° 51 — Gaspar Corrêa R !-•?•>. tra- 
trícula n° 1.33Í.C09. Escriturário, n-.- 
vel 10-B. do Q.P. dê:te >.íin;slá io, 
para exercer a função giatificaca, 
Símbolo 6-F. de Encarregado da Tur 
ma Í05 demais impostos Internos, da 
Seção de Preparo e Julgamento — 
Pessoa jurídica, do Serviço de Tri 
butação, desía Delegacia.

N? 52 — Alcides Furtado, matrícula 
n° 2.034.330, Escrevente-Datilógraío. 
nível 7 do Q.P. deste Ministério, 
para exercer a função gratificada, 
símbolo 6-F. de Encarregado da Tur 
ma de Isenções cio Imposto de Impor- ' 
tacão, da Seção de Revisão -e R?stí- 
tuição. do Serviço de Tributação, desta 
Delegacia.

N' 53 — Lino Portugal Ourljue 
Moreira, matrícula n? 2.119.536. Fiel 
do Tesouro, nível 18, do Q.P. desta 
Ministério, para exercer a função de 
Encarreg-ado da Turma de Cadastros 
Especiais, da Seção de Cadastro- do 
Núcleo de Informações Econômico-- 
Fiscals. desta Delegacia, símbolo 6-F.
"Declarar que as designações foram 

feitas de acordo com o Quadro III, 
qup acompanha o Decreto n' 64.041, 
de 31 de janeiro de 1969, com a ressal 
va constante do artigo 86, do citado 
Regimento. — Elmo Salvucci, Dele 
gado.

Avaliação do Servif •; 
desta Delegacia;

Centro rie Informações . 
Econômicor-Fiscais

ORDEM DE SERVIÇO N° 1-69, 
.DE 14 DE MARÇO DE 1969

O Coordenador do Centro de, Infor mações Económico-Fiscais, no uso dade Fiscalização. | competência que lhe confere o art. 
61, itan l, do Regimento &v Secreta*

-ftp^-
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ria da Receita Federai; e tendo «n 
IWsta a homologação do Senhor Secre- 
tário^da .Receita Fedef ai;

Considerando que as declarações do 
tmpOsto de renda constituem adequa 
da fonte de informações aos'estudos 
econõmlco-flscais em andamento nos 
vários setôres da Secretaila da Re 
ceita Federal;

Considerando a necessidade de obr 
ter, a curto praao, informações desti 
ladas a permitir a estimativa da ar 
recadação do imposto de renda no cor 
rente exercício;

Considerando a necessidade de men- 
Burare avaliai1 a íeceptivsdad2 dos se 
tôres económicos à política de incen 
tivos fiscais, como instrumento de re- 
'íistribuiçâo da renda, através da es 
timativa do montante de deduções des 
tinadas a investimentos prioritários;

Considerando que a uniformização 
da coleta e apresentação dos dados e 
Informações básicas necessários, pro 
piciará maior fâpideg 6 côrrêçâo nó 
tratamento e disseminação dos resul* 
tatíoe obtidos, resolve:

Aprovar as instruções anexas, que 
orientam o processo dê eoieta e apu 
ração de dados estatísticos, no que 
tange às ihforinações obtidas atrâtfes 
do recebimento das declarações de 
pessoas físicas e Jurídicas. — Arthur 
S. Xavier ferreira, Coordenador.

De acordo: António Amíícar de Oli 
veira, Lima, Secretario da Receita Fe 
deral.

Instruções
ï. Quinzenalmente, as Inspetorias, 

15 Agências e Postos da Receita Fedei-al 
organiearão demonstrativo do movi 
mento de declarações do irnpOsto de 
renda referente à quinzena, anterior, 
de acordo com o modelo CíEF-IR-OOl 
«n anexo.

2. o demonstrativo a que se refere 
o item precedente será confeccionado 
em 2 (duas) vias, das qURis a l* se 
rá encaminhada, até o 6' dia ütJ da 
quinzena subsequente, à Delegacia se 
de da jurisdição, arquívando-ss a 2' 
v>a na repartição de origem.

8. As Delegacias da Receita Fe 
deral, observado o mesmo modelo, or 
ganizarão, quinzenalmente, em 3 (três) 
vias, mapa-resümo do movimento das 
repartições das respectivas jurisdições, 
Inclusive o""movimento prõpno, deven 
do à l* via ger enraminntrdá, ã supe 
rintendência, e a 2* diretamente ao 
'Centro de'~ Informações Economico- 
Fiscais — Divisão de Elabdração Es 
tatística, até o 12° dia úttl da quinze 
na subsequente, ficando a 3? via ar 
quivada na repartição.

4. As superintendências da Recei* 
ta Federal, de posse das l"s vias dos 
iriapas-resumo enviados pelas Delega 
cias, efetuarãO a síntese dos dados, 
por Estado e total, enviçütío os resul 
tados ao CIEF.

5. Nos dêmohstïativos e ínapas-re- 
sumo, dê quê trata esta Portaria, as 
declarações do Imposto dê renda se* 
rão consideradas por grupo, à Sabei:

l — Pessoas Jurídicas:
' 1,1—0 Grupo I ê constituído pé-* 

- ias declarações com imposto a pagar.
1.2 -»- O Grupo H é constituído pe= 

Ias declarações que não apresentam 
IUGTÓ tributável.

1.3 — O Grupo Ití é cwistttuldo pe 
las declarações .isentas do^ pagamento 
do imposto.

2 — pessoas Físicas:
2.f — O Grupo A é constituído pe 

las declarações com inipteto a p
2.3 — O Grupo B é instituído pe 

las deolaraçÔM cofe importo a rtstt- 
iulr e com imposto i*aé«> «o atc^

.8,3 — o Onípo O é constituído fcen- 
tís (renda liquida ioftflo* ft NCr|, 
1,500,06)*

órgão: 
Mês df«

SECRETARIA DA RBÜVITA 

OBNTÍSO DE INFORMAÇÕES BOONôMICO-FIflOAlS

Dlvl,sao de Elaboração Estatística•- * " 
IMPOSTO bs! EJSNXJA — MOVIMENTO DJB DECLARAÇÕES

Exercício de 18
Código: 
Quinzenal l. PESSOA JURÍDICA

\

»ii3C-ítüMJUMÀVAO

Imposto a pagar .....................
ImpOsto pago no ato ...-.<...,.......
investimento em ações ..............

SUDAM .............................

SUDEPÊ ............................

EMBRATUR ........................

Refloi-estamento ....................
N? de decl. Grupo I...............
N? de deol. Grupo Q ...............
N? de decl. Grupo m ......,.....,.,
N"> de deol. c/foi-mulários CADEG ...

MOVIMENTO DA QUINZENA

Importância

i 
i

Quant.;

"a i

" ——— "'" " ' ' ~" ' " — "M"""""i«l)*

ACUMULADO NO EXEROÏOTO

Importância j Quant* |
— — ——— -*••-«»• " mi.

2. PESSOA F1SIÕA

DKCRIMÍNAÇAO

Imposto a pagar ....................

Imposto pago no ato ; ... t. ..........

N? de decl. Grupo A ..............
N? de decl. Grupo B ....',...........
N' de decl. Grupo C .........
N? de decl. contendo cartâo-cadastro

(*) — .Exercício corïente e ckercicíos 
Mod. CIEF-IR/001

'N

Coordenação do Sistema 
de Arrecadação

FORCARIA DE 18 DEl MAR0ODE 1969
ò Coordenador do Sistema de Ar- 

l-ecâd&çfto, no uso da atribUiô&o que 
lhe oõnfëte 0 Regimento da' tíeore- 
tafia dft Receita Federal, conside* 
íando a Portaria n.v SRP 18Í-60Í e 
tendo em vista a homologação do Se 
'cretarto da Receito Federal, nos ter» 
moa do que dispõe 6 artigo 60 Inciso 
4, do mesmo Regimento, resolvei

N.' 61 — Aprovar o Programa de 
DistribUiçfct) dê Formulários, Retíep- 
çAo e Tíatamento do)) Declarações 
dê Rendimentos -* Pesjoa, Fislôa, 
dom M seguinte* Projêtoa; 

n) entreg» » 'domlclUô do formu- 
lárlo. cftrtfto-íadostri) • folheto «*•> 
piktfttlto;

MOVIMENTO DA QUINZENA

Importância

^ :

Quant.

!

anteriores (mapa separado),

v x v'^

6) distribuição gratuita dê ÍOrmU- 
lárío; 

c) treinamento de agentes orlentâ^- 
dorès; 

e) retíepgfio afta detlafaçõëS; 
/) expedição dó Notificação e con 

trole da arrecadação. 
2. Õ P>ogranik.mfmelonaão n0 Item 

anterior será feXéCUfado dê acordo 
com as instruções «mexas. — Jcsê 
Ãtvës Çoutiiiko — Coordenador.
í. Programa de jwjceísawejifo &e 

declarações de rendimentos
De acordo. Antènfo Amttcar de Òíí- 

veira Lima, Secretário da Receita Fe 
deral. 

1. A distribuição de formulários, 
recepçfio, prepwaçfio, procedimentos 
de retaguarda, e «!Uai(Uâ!ut%éntb 
d»s Deblaroçoes ds P,éhdlrtientós pé. 
lai repartições d» Betíretarlft da 
Receite Federal «0 Serviço Ffiderai

ACUMULADO NO EXERCÍCIO

Importância

''

Quaht.

de Processamento de fiados via&n» 
PRÓ), obedecerá ao presente Pro 
gramai 

2( Õ. Programa tem pôr finalidade: 
a) entregar a domicilio, formulário 

— Pessoa Física, caítâo-cadastro • 
outros elementos de interesso da Fa 
zenda Nacional! 

o) distribuir gratuito os formulá 
rios de Declarações — Pessoa Fí 
sica, c) tïeia&r agentes orientadores dos 
declar&ntes — Pessoa Flsiea; 

d) Jtfopüretonar orientação direta, 
ou por ftelo dos agentes orientado 
res, em «mpïesas ou assoblaçõfes de 
classe previamente seleciôftados; 

e) pogslbilltòr ÉMimpliBçSb do nü- 
WeíO « declarações fle fêndimento 
* set àprêíéntaflas; . , /) íaeiUtai4 A receDOfta Be l^eclft- 
ta?Ôt«í

'•

••

"
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C) estabelecer métodos racionais 

de atendimento, com -vistas à maior 
comodidade dos declarastes

h) propiciar a determinadas en 
tidades públicas ou privadas a entrega 
de declarações de rendimentos, em 
lotes às repartições da Eeceita Fe 
deral;

i> organizar estrutura que^ viso à 
eonscientização dos declarantes e a 
consequente melhoria da qualidade 
das declarações, relativamente ao 
seu preenchimento formal e à vali 
dade das informações;

j) encaminhamento das Declara 
ções, ao Serviço Federal de Processa 
mento de Dados;

k) estabelecer normas que permi 
tem a utilização do Programa, em 
exercício vindouros, sem maiores 
ônushpara a Fazenda Nacional;

l) pesquisar métodos para atendi 
mento de grandes massas de decla 
rantes. •

H — Da competência
1. A Coordenação do Sistema de 

Arrecadação compete supervisionai, 
orientar controlar e avaliar a exe 
cução do Programa, dirimindo dú 
vidas e solucionando os casos omis 
sos.
.2. Aos Superintendentes Regionais 

da Receita Federal compete, direta- 
mente, ou por delegação de compe 
tência:

o) supervisionar naa respectivas 
Regiões Fiscais, o funcionamento do 
Programa;

b) designar Assessor, quando ne 
cessário, par* controlar, na Região,

o desenvolvimento do Programa;
c) recomendar aos Delegados da 

Receita Federal as medidas locais 
indispensáveis à execução do Pro 
grama;

d) avaliar, -por Delegacias, Agên 
cias e Postos da Receita Federal, o 
desenVolviment0 do Programa;

e) solucionar, no âmbito-de sua 
competência, os casos omissos.

3. Aos Delegados da Receita Fe 
deral, incumbe, 'diretamente ou por 
delegação de competência:

a) adotar as medidas recomen 
dadas pêlos respectivos Superinten 
dentes Regionais, ou funcionários por 
estes designados;

b) dirigir, na área de sua juris 
dição, a execução do Programa, ado- 
tando nesse sentido as medidas que 
se fizerem necessárias,

c) recomendar às repartições su 
bordinadas as providências iiidispen- 
sáveis à execução- do Programa;

d). avaliar o desenvolvimento do 
Programa na área de sua jurisdi 
ção;, '

e) solucionar, no âmbito de sua 
competência os casos omissos;

/) encaminhar Is respectivas Su 
perintendências, periódica e*- dlscri- 
mlnadamente, por repartição subor 
dinada, informações que permitam a 
avaliação do desenvolvimento do 
Programa.

m — Dos Recursos Humanos 
1. Será poeto & disposição do Pro 

grama todo o pessoal necessário à 
execução dos «erviçog.

IV — Dos Recursos Materiais e 
Financeiros

1. As repartições da Secrstari» d» 
Receita Federal colocarão à dispo 
sição do Programa os recursos ma 
teriais e financeiros que se fizerem 
necessários. s

2. Os veículos da Secretaria da 
Receita Federal " serão -utilizados, 
prioritòriamente, para execução dos 
serviços afetos ao Programa.

3. Os executores dos programas — 
Delegados, Inspetores, Agentes e 
Chefes de Postos — darão ciência à 
Superintendência da Receita Federai 
sempre que for o caso. de q'ie Cs 
recursos de que dispõem são insu 
ficientes para, a execução dos tra 
balhos.
V — Da Integração dos órgãos da 

Receita Federal e do SERPRO
1. Os órgãos da Receita Federal 

,prestarâ0 toda a assistência neces- 
«xria ao êxito dos trabalhos à que 
se refere esta Portaria' e solicitarão 
às Unidades Regionais do SERPRO, 
através da Superintendência da Re 
ceita Federal, o auxílio que julga 
rem indispensável.

2. Para o íim a qua alude o item 
anterior, será observado:

oX os Superintendentes Regionais 
da Receita Federal darão a neces 
sária cobertura ao Programa, inclu 
sive expedindo atos^ correspondên 
cia oficial ou. ainda, diligenciando, 
pessoalmente junto a autoridades ou 
entidades competentes;

b) igualmente, os Delegados e de 
mais Chefes, em qualquer nível, adi 
tarão as. medidas necessárias para 
garantir o funcionamento normal do» 
trabalhos;

c) serão convocadas reuniões sem.1 
pré que necessário, para melhor en- 
trosamento dos funcionário;; encar 
regados da execução do Programa,

Serviço de Comunicações
.PORTARIA DE 19 DE MÍRÇO 

DE 1969
O Chefe de &8."v:çc ds Ccmu.aica- 

coes do Minísíér;o da Fazenda len 
do em vista o item 2 da Portaria 
SC 165 de 30 de acosto "de- 'Diário 'Oficial te 4 9. ES, jrsolve: '

N.» 36 — Extender o • se~viço 09 
ma'otes és cidades abaixo relacio 
na/das que ficam consideradas com» 
"cidade-base". 

.Çidadfis-Base.:
Rio Branco (Ac) .
•Curvêlo (MG). %
Governador Va!adar« rMG> .
Campos (RJ)
Nova, Iguaçu <HJ) .
São José do Rio Preto fSP).
Presidente Prudente (SP) ,
Araçatuba (SP) .
Ponta Grossa (?R) .
Joaçaba (SC) .
Santa Maria (RS).
Passo Fundo (RS).
2. Fica suprimida a 

— Cotatina

<•

o.

e: 
rio

.lá- 
Pi-

303
ita, ïo- 
de

trto 
U-

Consolidação das leis do Trabalho
4« Det. W n.' 229 - 2S-2-67

DIVULGAÇÃO N.'

PREÇO* WCr$

. AVBNDAt
N • Gttnabara

S«f & áe Vendas \ Av> Rodrigues Alves, l 
- Acenda i t Ministério da Fazenda 

« pedido» pá!» Ssrviço cU íUembôl*» Postal

M* do
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GABINETE DO MINISTRO '

PORTARIAS DE 12 DE MARCO ' 
DE 1969

O Ministro de Estado dos Tíegocios 
da Agricultura, usando de suas atri 
buições legais,

^, considerando o arfcigo 21 do decreto ' 
«4.068 de 7 de fevereiro de 1969, re-| 
«.olvfe: ..... ..

MINISTÉRIO DA 
AGRICÜ1JTURA

TIIÜI.O ' It

Oa Orgnni-.ação
Art. -S? O EscrUúíto <is Produção 

N? 57. Pica aprovado o regimento; Animal compreende: 
do Escritório de Produção. Animal na j _ Eq^pe Técn'ca pa<-

que segue em anexo. — Ivo de ^^^ porte-YETAGÈ; "ouê""sê
compõe de: • '

A&sesForia de Boviuoeultuïa de Cor 
te (ABC) : -^

Assessoria de Bovmocuitura de Lei 
te (ABL) ^

Assessoria de EqxriâeocuHura (AEQ)
-Grupo de'HegistrcrNaenaalógieo e de 

Marcas (GRGM)
II — Equipe Técnica para Animais 

de Médio Porte (ETAME.» que s,e com 
põe de:

Assessoria de Suinocultura (ASTJ)
Assessoria de OvinoouHura e Canri- 

nocultura (AOC)
Hl — Equipe Técnica para Animais 

de Pequeno Porte lETAFE; que se 
compõe:

Assessoria de Avicultura e Cunicul 
tura (AAC)

Assessoria de Apicultura e Seïicultu- 
ra (AAS.)

IV — Equipe Técnica de Padroniza 
ção, Classificação e Inspecão de Pro-

perefra.
REGIMENTO DO ESCRITÓRIO DE

PRODUÇÃO ANIMAI, <£PA). v
TÍTULO J

JDo Finalidade "^
•Art. l' O Escritório de ProduíâÇ 

Animal (EPA),diretamente subordina- 
' do ao Escritório Central de Plenaja- 
" mento e Controle, é o -órgão central 
de planejamento, coordenação, contfô- 
le, avaliação e fisealisagão das ativi.' 
dades referentes à promoção, nutrição, 
fisiopatologia da reprodução e inse- 

" jninação artificial, defesa sanitária 
animal padronização, classificação e 
tnspeção Sós produtos <le origem ani 
mal e dos bens essenciais à produção 
animal, tendo em v>sta a execução e 
permanente atualiaaçSo da Política 
Nacional da Produção Ag-opecuária. 

Art. 2? Ao Escritório de Produção
dutos de .Origem Anímftl' OETIPOA)Animal compete:-

I — planejar, promovi r, co.>;-d«iar, j que se compõç de: 
«.valiar e fiscalizar: í Assessoria de Ovos, Carnes e. De 

rivados (AOCD)
n) o fomento à p.-o-.luçãa animal; Assessoria de Leite e Derivados 

• ï>) a defesa sanUïlvia animai; - (ALD)
c- as- medidas- yis VÍÍÍIH à padro 

nização, classificação e mspsção- dos 
produtos de origem animal, seus sub_, 
produtos e resíduos d? valor econó 
mico;

tí) as medidas relaflvas aos tiaba- 
.Ihos da nutrição-Animal « agrootolo-

e) «s medidas toíaíivas ac*- (raba- 
Ihos de fisiopatologia da reproU^cão e 
Inseminação artifieais, bem ccrao ao 
registro à coordenação e orientação da 
fiscalização dos mesnios;

/) os trabalhos de regotro de .ani 
mais, de produtos sooterápicos e ou 
tros' e as medidas de fiscalização c 
inspeção dos produtos de origem ani 
mal e dos bens essenciais à aia- pro 
dução, bem como dos estaixMec&nen- 
tos-e atividades empr^ai-iais a eles re^ 
iacionàlas, abrangidos péla lëjfslïrao 
especifica;

g) as ativldades do treinamento ile 
pessoal necessário \ proáuoáo 
« à defesa sanitária animal.

Assessoria-de Pftscayo e Derivados
(APD)

Assessoria de Insta!açóes e EqviipR- 
mentos Industriais (Aliüi

Grup» de Pjidrcnização. Classifica 
ção e Fiscalização de Produtos de Ori 
gem Animal- (GRUPOA)

Grupo de Análise e Controls de 
Produtos de Origem An-mal (GAPOA)

,Gnipo de Registro e Avaliação Téc 
nica (GRAT) " -,,

V — Equipe KW iça de Pisiopato- 
Icgia da.. Reprodução e Inseminação 
Artificial (ÉTEFRIA) que se compõe:

Assessoria de rnsNiiuiação Artificial 
CAIA/

Assessora de Pisiopatolco;:a da Re 
produção (AFRE1»

VI — Equipe Twnica de Nufeiçáo 
Animal e AgrostologU '.ETENA) que«

,nacionais e internacionais referentes 
à defesa sanitária animal, à padrcnl-,e classificação e à sanidade dos 

" produtos e subprodutos- de origem ani. 
mal, propondo, inclusiva, quando ne 
cessário, a alteração da legislação em 
vigor, a celebração de novos acordos 
e convénios, ou e, alteração dês «>.is- 
tentes;

m — Delegar, quando .couber, com- 
- jjetência par» a prática de atoa re 
lacionados com atribuições especificas 
4o Escritório;

W — Manter Informada a Direto- 
tla Qéral do ECEPI<AN sobre ç anda. 
mento é 00 resultados técnicos alcau-' 
cados atravéj de convénios, programas 
« projetos Internacionais 
produção animal;

V — Manter estreito intercâmbio- 
ëom o ïSsoritdrlo d» Pesquisas e Espe- 
rimentação do MA;

19Ï —v Orientar, coordenar ou parti? 
iclpftr de s«nlnár,lí«, conferências, con 
gressos ietoó^cüi^toalidada st «n^ua- 
4lré no fimBlto^üí éompetaicla ao ,»PAi*;- i- ;;••-;-•-•• -- - .

i?íislíélpar de enlláades
. internacionais que aluam no 

" campo' especifico d« a&ïbuiçõw do

Assessoria de Agvoclolozia (AGROS) 
Assessor» de Doencaa Carenciais .. (ADCAR) " "^
Assessoria. de Plantas Tóxicas .... 

(APTOX>
Grupo de ïnspsof.o e Registro de- 
—--» e Concentrados (GIRO . '

,—• Equipe Técnica <le Defesa Sa 
nitária Animai (ET3DA) que se com 
põe de:

AssesíOria de Doenc.^s iHfecciosas 
(ADI)

Assessoria de combate a Raiva dos 
Herbívoros (ACR)

Assessoria de combate à Brucelosc 
(ACB),

Assessoria de Doenças Parasitárias 
(ADPAH-)

Assessoria de Vigilância Zoosfanitá- 
ria Internacional e Interestadual .... 
(AVIZI) • - 4

Grupo de Estudas s levantamentos 
Zcossanilários (GSIiZO'!

Grupo de. Registro e Controle de 
Produtos Zoòterápicos (GREPROZ)

VIU — iiçtor de Controle e Avalia^ 
çáo (SCA-EPA)

IX — Setor de Expediente ........
(SE-EPA)

X — Coordenação do combate à Fe 
bre Aftosa (CCFA)

l l? O Escritório de Produção Ani 
mal contaril com uni Conselho de De 
fesa Sanitária AnimrJ (CO-SPA-;
icoftstituído pêlos; Qlrejftres das .E 
nes, sob a presidência do Diretor do 
EPA. ' ' .

t 2* Fnncionarii junto à Dlrítorlft 
do EPA, sob a presidência 4o <«t\i ti 

tular, um Conselho consultivo cons 
tituído pêlos Diretores das Equipes. 

Art. 4? O EPA será dirigido por 
Diretor, nomeado em comissão, pelo 
Presidente .cia .Repíi$!oa, per indica 
ção "do Ministro cté/ Èâta.aó, escolhido 
dentre ocupantes o* càrreir» de Mé_ •dicorveterinário, • do de Pes 
soai' Permanente ,d$ ;Mínt*têrio da 
Agricultura. "'

Parágrafo único -^ õ Diretor do 
EPA- terá 4 (quatro) Assessores, I 
(um) Secretário e 3 (três) Auxilia 
res, escolhidos dentre funcionários do 
Quadro de Pessoal Permanente do Mi 
nistério da Agric-iUuva e por ele de 
signado.

Art. 5? As equipss aerão dirigidas 
por Diretores, indicados pelo Ministro 
de Estado e nomeados.'em eomissfto, 
pelo Presidente da Republica, esco 
lhidos dentre ocupastes dos cargos 
de Médieo-vefceriflário e Engenheiro 
Agrónomo, do Quaciïo desPíiïoal Per 
manente do Min ;ííério da Agricultu- 
r*. • >

S l' As Equipes Técnicas de Pa 
dronização, Classificação e Inspecão de 
Produtos de origem Animal, de De 
fesa- Sanitária Animal e de Fisiologia 
da ReprodiiçSo e Inseminação Artifi 
cial serão dirigidas por Diretores, esco 
lhidos e nomeados na fomoa deste ar 
tigo.' dentre ocupantes do cargo de 
Médico-Veterinário.

§ y> Os Diretores da ETAGE e da 
ETENA terão 3 (três) Assessores: 3 
(um) Secretário e l (um) Auxiliai-, es 
colhidos dentre funcionários do Qua 
dro de Pesscel Permanente do Minis 
tério da Agricultura e por eles de 
signados.

3* Os Direlp-'?s da. ETAME. da 
ETAP.E c da ETSSRIA teráo 2 (dois) 
Assessores, l (um)'Secretário e l (umï 
Auxiliai', escolhidos dentve fun-íoiiá- 
rios do Quadro de Pessofcl Permanen 
te dó Ministério da Agricultura e por 
eles designados.

! 4? O Diretor dí, ETIPOA terá 
4 <quatío) Assessores I - (um) secre. 
tário e l (um) Aliooíar escolhidos 
dentre funcionários do Quadro, de Pés. 
soai Permanente do Ministério da 
Agricultura e por ele designados.

! 5' O Diretcr da BTEDA terá 5 
(cinco) Assessores l (um) Secret-árjo e
. -_.__ 

funcionários do Quadro de Pessoal 
Permanente do Ministério da Agricul 
tura e por. ele designados.

6« • As Asse,ssorias serão nereidas 
pelas Assessores • fios Diretores o\is 
Equipes, designadas, respect-ivameníe. 
para os assuntos específicos.

._.. . Os Grupos terão Chsfes^s- 
colhidos dentre ocupantes dos cardos 
de Médico-Veteritiárid e Engenheiro 
Agrónomo, do Quadro <Je Pessoal per 
manente do Ministério d* AgricixHu. 
ra, designados pelo Diretor da rcspsç- 
;lva Eauip?.

Art. 7° Os Setores. de
Avaliação e-de Bspsáienfrí tarão Chf- 
fes, escolhidos dentre funcionares de 
Quadro da Pessoal .Permanente <lo Mi 
nistério «& Asfrlcnltora. dnsltnados pe 
lo Diretor do EPA. •

Art. 8* A Coordenação de Combate 
à Febre Aftcsa será dirigida -por Cc-or- 
denador.Oeval, do.mesmo nhei de D>- 
-etor, indicado nío ïáinfctro «e Es- 
í-$ido e Jiomp.ado. em comissão p?l^ 
Presidente da República dentre - 
ocupantes di>: cargo de-Médico-1"!^'!)'!- 
nário do óuadro de Pessoal Psi'ma- 
nente do Min'stërio da AgricuHura.

m . ,,„ - 
Da Competência d<3s órgãos

_ CAPÍIIÍJt.0 I

.- ^ DÍls,, Equipei 2'èCMieas j
Art. 9? ,A ETAGE, à, ETAME, e «à. 

ETAPE combeteH â« mddo geral •' •
I — Planejar, co^rflena-ï. controlar e 

/localizar a orientação técnica aos es.

tftbelecimenjfco» criatórios, exposiçõee • 
feiras de animais; ;
. H — Planejar, coordenar e contro* 
lar * orientação técnica as Associa 
ções de Registro Genealógico e d« 
Registro de Produção, bem, como a 
fiscalização dessas ̂ entidades;

IH — Estabelecer normas e prjn,,. 
cípios de controle zootécnico par« 
Importação, exportação e produção d« 
reprodutores;

IV — Manter tatimo. contato com 
os órgãos «special,iaad06, do Escritório 
de Pesquisas * Experimentação do 
MA. . ' • .'- . . •

} 1? À ETAGÏÇ compete/ainda, es 
pecificamente:

I — -Planejar, promover, coordenar, 
controlar/ avaliar. e fiscalizar os pró. 
gramas de desenvolvimento da bovi- 
nocultur», eqüideocultrira e bubalino- 
cultui-a;

II — Manter, orientar e fiscalizar 
o registro de mancas;

— Sugerir, observar e fazer 
observar os acordei e convénios na 
cionais e internaoionaifl relativos ao 
desenvolvimento da criação de aiii-, 
mais de grande porte.

8 2' A ETAME compete, ainda, <»„ 
pecificament*: . N

I — Planejar, promover, coordenar» 
controlar, avaliar e fiscalizar os pro 
gramas de desenvolvimento da suino* 
cultura, ovinoculturá e caprinociil- 
t-ura;

II — Sugerir, observar e fazer ob 
servar os acordos e convénios nacio 
nais e'internacionais relativos ao de 
senvolvimento da criação de animais 
de médio porte.

§ 3? À SFTAPE compste, a-inda, es,. 
peclíicamente:

.1 —, Planejar, promover, coordenar, 
oQtxolaf, avaliar e fiscalizar oe pro 

gramas de desenvolvimento da avi 
cultura, cunicultura, apicultura e se- 
ricicultura;

II — Sugerir, observar e fazer ob 
servar os acordos e convénios nacio 
nais e internacionais, relativos ao de 
senvolvimento da criação de animííia • 
de pequeno porte. ' .

Art. 10. À ETTPÒAL compele: f
I — Proceder e controlar o regis 

tro dos estabelecimentos industriais 
que fazem comércio interestadual ou 
internacional e, bem assim, progia- 
mar a inspecáo sanitária e industrial
-das "tna-térias=psárnas—e—produtos-de- 

eai animal, 'comestíveis ou não, 
neles elaborados, preparados, manipu 
lados, transformados, conservados r,e, 
_eebiQ03, acondicionados e deposita 
dos; . N 

II. — Observa-r e fazer cumprir. a 
gislação federal relativa à inspèção 

industrial e higiênico-sanitárla de 
Mtos de- origem animal e progra., 

mar e necessária orientação, visando
•i uniformização dos trabalhos nas di. 
versas Unidades/ da Federação; • ,

III — Planejar, promover e esí-á.. - 
bsiecei- a padronização dos produto» 
e subprodutos de origem animal, beni 
como dos resíduos de valor económi 
co, pára efeito de classificação, d* 
acordo com a legislação especifica;

IV — Programar a assistência tec 
nológica às indústrias de produtos 
de origem animal; ., •

V-— Observar' e fazer cumprir o* 
convénios, acordos e ajustes nacio 
nais e internacionais relativos à ina- 
peção o padronização de produtos dt 
origsin animal;

VI — Estabelecer as 'normas, crite* 
rios. princípios, programas, planeja 
mento e coordenação dair-atlvidadtn . 
de suas cMïipstência,. bem como Ç°&" 
trolar e- supervisionar a ekecucïio da» 
nVasimas, próniovemò -'a-.avgliftçfíb^dòfi 
«eus 'á-esultíidos;: ,-.; ..;., ." v •,;; •". ,

VII — Estudar .e. opiiiar etn-.pedU 
dos de'-registro "-de ïòtulóS e de cà-< 
ri!ttbf>s oficiais usados n1 »,'"identifica 
ção de produtos te 'subprodutos de, ó



SegurA'a-feira 24 OTÁRIO OFICIAL (Seçïo l — Parte I) Março de 4969 2529

animal, em projetos < planos 
do* estabelecimento» de produtos • 
subprodutos de origem animal, qu« 
funcionam, ou venham a funcionar 
sob 'regime d« inspeçêto .federal e «ft. 
bre, o equipamento 'industrial usado 
na manipulação, preparo, . acondicio 
namento e transporte dos produtos » 
subprodutos de origem animal, de 
acordo com % legislaç&o específica;

VIII — Estabelecer nortíias para 
projetos de construção, reconstrução,, 
adaptação « instalação d* estabeleci' 
mentos de prodratos e subprodutos de 
origem anima!; tend^-em vista á hi- 

' «ene, % capacidade tle .prjôduçao e o 
desenvolvimento da indústria.

Art. íl. ' A EEEFRIA compete:
I — Programar o desenvolvimento 

da .técnica de insemtoaçôo artificial;
II — Planejar, pronwverí coorde 

nar e fiscalizar métodos e diretrizes 
para aplicação da insemiuaç&o artd-

• íjoíal;
III — Programar e . .coordenar , a 

orientação,., técnica, obj*tlva.ndo ~ o 
maior conhecimento sobre a ílsiopa- 
tologia da reprodução;
•N l V — Promover o registro e orien 
tar a fiscalização de estabelecimen 
tos que manipulem, comercializem ou 
apliquem sêmem -animal; 

. V — Controlar» coordenar e fisca 
lizar, sob os aspectos sanitários e 
aootécnicos, a aplicação de sêmem 
importado ou nacional;

VI — Observar e fazer cumprir a 
legislação federal, acordos 6 convé 
nios nacionais e internacionais refe, 
rentes à fisíopatologia da reprodução 
e insem.nação artificial.

Art. 12. A ETENA compete:
I — Planejar, promover, coorde 

nai-, controlar, avaliar e fiscalizar os 
programas sobre nutrição e arrav-oa- 
menío de animais domésticos;

II — Planejar, promover, coorde 
nar, controlar, avaliar, e fiscalizar os 
programas sobre plantas, forrageiras 
nacionais e exóticas;
•III — Planejar, promover; coorde 

nar,, controlar, avaliar e fiscalirar os 
programas sobre formação, conserva 
ção e util;za'çâo de prados e pasta 
gens:

'IV — Planejar, prom,ovev, coorde 
nar, controlar, avaliai1 g fiscalizai1 o.> 
programas sobre conservação de íi,H-"

Zoossanitárias, implantadas pala 
Equipe Técnica de Defesa Sanitari» 
Animal, exceto * da tfebre Alto»;

V — Planejar e coordenar os ta-a, 
balhos de levantamentos zoossanitàrlos 
e aferir a eficiência dos métodos de 
profilaxia e combate utilizados;

VI — Proceder ao registro e orien 
tar, a fiscalização de materiais e pro 
dutos de uso veterinário, de estabele 
cimentos que os fabricam ou" manipúl 
Iam e de empresas de serviços vete- 
rlaárlos, estabelecendo as normas re 
guladoras ~& itídústda e dê comércio 
desses materiais "ë produtos;

VTÏ — ÍJbjSerVar e fazer, cumprir o» 
'acôrdog «' convénios nacionaíí • ia- 
temacioriais 4e .defesa sanitária >ni- 
z»»^ ,.-'••,. 

. VIU — Promover' a elaboração de 
sôrog, vacinas e- outros produtos bio 
lógico* de uso veterinário, pêlos òt. 
gáoa oíiciaJa, em. eatáter s-ipJetivo;

IX — Planejai-, orientar, coorde 
nar e controlar, a introdução de ani 
mais, a quarentena d« importação, de 
exportação, e a erradicação d« doen ças. ' 5

• CAPÍTULO I

Das Ásszssorias •
• Art. í.4. As Assesorias deJBovtao» 
cultura de Corte,-jJe Bovsnociíltu.ra d«

~cultui-a e de Ovinocultoa
li*it», de Eqüideoeullura, de Suíno- 1 princípx>3 de contrfile para 

e exportação de ovos
importa-

Caprino- ' cão

senvolvimento da produção pecuária;
H — Realizar observações de cará-

ter zootécnico, virando ao incremento
e aperfeiçoamento üe^' produção pe-

cultura, compete, no campo específic0 ' $ 3» ÀN Asseastria de Apicultura e 
' 3é cada uma: ^ £e.'.cicu;twa compete, ..N ainda, parti»

c.ua muv.-e: 
I — Planejar, promover, coordenar.'

controlar e avaiiar, len camente, es ; 
projetos setoriais que - visem ao tíe_ j

II' — .EHabaeeer no.'mas e p"iaeL 
pios de controle para imporiaçãD de 
ovos de bicho-da-seda;

m — Proceder e manter rsglst/o dê 
apicultores e sericicultor.es. .

Art. 15. As Asçe;soria.s-^dj Ovoe, 
Carnes e Derivados, de J^eite e Der!, 
vados, de Pescado, e Derivadas e d« 
Instalações e Equipamento •>, Ji:dus-

ÏH — • Promover assistência ' 'técnica 
a estabelecimentos criatorios, exposi- 
ções e feiras de animais, visando ao 
incentivo e à melhoria da produção 
e ao aumento da produtividade pecuá_ 
rias;
- IV — Estabelecer normas e princí 
pios de controle zootécnico para im-
portaçSo^exportação 
animais.

5 l» A,^ 
Cunicultura 
cularanente,

e produção de

rtp A.-ií-nUitrí, e de Av.cuUura e
compe.e, ainda, parti- 
estabelecer . normas e

,V — Promover e controlar a exe- 
'eiição"de registro e orientar a fisca 
lização de ingredientes e caracteris- . 
Ucas de rações e conectaardos desti 
nados à. alimentação animal, de esta- 
beíccrmeo^tos que es fabricam ou ma. 
n'.pulam, assim como a elaboração de 
padrõ5s; , N j

VI —- Cumprir e fasser cumprir, a ' 
legislação federal relativa á inspeçpo 
de alimentes para animais e pronto- . 
ver a necessária orientação, visando í 
à sun uniformização -nas diversa-' i 
unidades da Pederaçgo; ^ !
• VII — Planejar, promover, coovde-;

• ns.r, controlar, supervisionar -. e ava - 
liar ns medidas referentes ao controle 
de doenças 'carenovais, 

Art. 13. A ETKDA-compele: '
I ~ Estabelecer normas, 6vitír!-.s. 

programas e. principies do defesa sa 
nitária animal;

II — Planejar, supervisionar, co^r- 
densr. fiscalizar "e 'avaliar, os' traba 
lhos de vlgilâncla^zõossanVtárla refe 
rente ao trânsito interestadual e 'n- 

. tevnscional de' animais. ë material ds 
mulllplicação animal, bem como os 
mig diasm respeito àos,_ sSstcniíis qx:a-

.,
1ár, avaliar ' e" f icfealiíw;.. *jr è/didaS1 j3e 
Sanidade • fctt!alal, 'c?nf ë çéciar-aten- 

So- «o " cfcnWàte,- 'às ',800110568 c '_ otttra* 
- animais:

; 'ÍV" — ' Flanèja^cobVdenâï, contró- 
tor, avaliar • íitotlSmf 1* Campa 

uum D E mmm

SECRETARIA Ut FINANÇAS
(ESTADO DA GUANABARA)
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NC40.30

A VENDA

, Na Guanaban 
• SeçSo de Vendas: Av. Rodrigues Alves, l

' "- , X ^

Agência I; Ministério da Fazenda 

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembolso Posta!

"i

,Em Brasília
""v * ' ** ".<•.,''.

- .: • Nasededo-ÜÍN ' ." " ' • ." ^ .".

triais compete, no campo <"sp?.?ífico de 
cada uma:
I — P:omover o cumprimento de 

leis, ^regulamentos c demais a tos ofi 
ciais referentes a in.-pe?ão ir.du-5t.rial 
e'sanitária de produfccs pscuários èx 
seus derivados;

II' — Estudar e opinar sobra aspecn
tos tecnológicos e funcionais á s piar
nos e p.cpjetos de _estabei2ci:n;ntoí.

j que industrlaJizajn produtos pecuários
i e seui derivados, que operam ou ve-
!nham a opera!- sob regime d; in-spe-'
jçáo ísde-.a;;

III — Eitabelecec normas para os 
projetos da construção, adaptação e 
instalação de estabeíechnantes que 
industrializam produtos ^pecuários e 
seus derivados, tendo em vista a hi 
giene, a capacidade da produção e o 
desenvolvimento da indústria;

IV — Estudar e tíar parecer sobre 
equipamento industrial usado na mar 
nipulação, preparo, accndicicnarnento 
e transporte de produtcs pscu-irios e 
seus derivados;

V — Promover a prestação cie as 
sistência técnica e estadual, p:ogra- 
ma.s de funcionamento sob a pectos 
higiênico-sanitários. teenológ-cos • e 
funcionais' aos estabelecimentos que 
•'ndustrialiEam produtos pecuários e 
seus derivados, sob inspeção federal;

VI — Estudar e opinar sóbr.e o. re 
gistro de rótulos e de carimbos ofi 
ciais usados na identificação da pró. 
dutos pscuários e seus derivados. pre_'s 
parados nos estabelecimentos sob lns_ 
peçgo federal;-

V.II — Propor entendimentos com" 
J5_yí°£!ã?*:? competentes do pais, 
viíafïdo a uriifoTíïn6áBfSõ~"de"~cïtti5rios~ 
na industrialização e inspeçúôNsaniíâ- 
ria de produtos ..pecuários, seus deri. 
vados comestíveis e subprodutos in 
dustriais, em todo o território nacio 
nal;

Promover a uniformização 
de métodos de trabalho e rotitia de 
insoeção sanitária de produtos pecuá 
rios e s«us derivados, nos estabeleci 
mentos sob inspeção federal, propon 
do a adoção do mesmo critério para 
os Estados .e Municípios;

-IX — Colaborai na atualização do 
leis, regulamentos e demais ates ofi 
ciais referentes à inspeção industrial 
ë sanitária de produtos pecuários * 
seus derivados.

Art. 16.. A Assessoria de Insernt, 
nação Artificial-compete: - - •

I -— Promover, coordenar e c&ntro- 
ar a aplicação dá inseminação arti- 

fic:al nos" animais "domésticos de v», 
or éconôinico;-

II ^ Pi-omoyer, coordenar e con-
«lar ,a- instólaçfio ii° ostros e -postos

de. inseminação «rtlfiicaíí-• j
I — Orientar, coordenar c "fi$cã- 
(•• os *jabaüïbs- de frjseïhïiiàçào Sr-« ' 

iifíeial i-eallzaSbr ^jí;^ criadores' ?ôii

'IV-— Estabelecer1 fornias sòbïè àiu 
-oítòçãQ dê sêmòái.coòge^do';. . >{
^ •'— PrcigraaKtp- e &tig<ftír estágios' 

rápidos de .treinamento' t 
«tore insemiàâçSo
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ciai, para pessoal d« aível superior 
tnédio e elementar;

VI — ..Cumprir e fazer cumprir a 
legislação federal, acordos e convé 
nios nacionais e internacionais sobre 
inseminação artificial;

VII — Propor legislação específica 
ttisciplinadora de convénios nacionais 
• internacionais do sêmem;

Viu — Elaborar normas para ins 
talação .e registro .de .estabelecimen 
tos-que se proponham realizar traba 
lhos de manipulação, conservação 
comercialização de sêmem, bem como 
a aplicação do método de insemina- 
ção artificial.

Art. 17. À Assessoria da Fisiopa, 
tologia da Reprodução compete:

I — Planejar, promover e coorde 
nar a orientação relativa ao diagnós 
tico e tratamento de doenças de es 
fera reprodutiva dos an;mais domés 
ticos de valorKeconômico;

II — Planejar, promover e coorde 
nar os programas sobre fisiopatolo- 
gia da reprodução;
m — Promover e proptfr o estabe- 

lecimento de métodos para o trata 
mento da esterilidade dos animais do 
mésticos de valor económico;

IV — Promover e coordenar os tra 
balhos relativos ao aumenta da fer 
tilidade dos animais domésticos de 
valor econôm !co.

Art. 18. À Assessoria de Agrosto- 
logia compete:

I — Planejar, promover, coordenar, 
controlar, supervisionar e avaliai- os 
projeíos e trabalhos e difundir as 
práticas concernentes à. formação 
conservação e utilização de prados e 
pastagens, bem como difundir técni 
cas relativas a tais procedimentos;
n — ^Promover, orientar e coorde 

nar o emprego de métodos de produ 
ção e conservação de plantas forra 
geiras;

• III — Planejar, promover, coorde. 
nar e supervisionar o levantamento 
de plantas forrageiras.

Art. 19. À Assessoria de Ijoenças 
Carenciais compete:

I — Planejar, promover,, coordenar 
controlar, supervisionar e "avaliar os 
levantamentos das doenças caren- ciais; '••
n — Planejar, promover, coprdenar 

e avaliar as medidas referentes ao 
controle das doenças carencíais, fisca 
lizando a sua execução.

Art. 20. A Assessoria de Plantas 
Tóxicas compete planejar, promover e 
fundir práfcas de controle e erradi 
cação de plantas tóxicas.

Art. 21. À Assessoria de Üoenças 
Infecciosas e à Assessoria de Doen 
ças Paraisitárias compete, no campo 
«specífico de cada uma:

I — Planejar, promover, coordenar, 
controlar, supervisionar e avaliar os 
projetos e trabalhos referentes à pro 
filaxia e ao combate às doenças in- 
feccsiosas, à raiva, dos herbívoros, à 
bncelose e às parasitoses dos anl- 
mais;

n — Articular-se com os serviços 
especializados de saúde pública, ob?e- 
itvandó mútua colaboração em pro- 
yeito da profilaxia e combate às- 
aoonoses, respeitados os âmbitos de 
«cão e atribuições previstos nos res 
pectivos regulamentos;

Hl — Colaborar, com o Grupo de 
Estudos e Levantamentos. Zooessani- 
tários, fornecendo-lhe informações e 
dados referentes às doenças infeccio 
sas, à raiva dos herbívoros, à bruce- 
ïose e as doenças parasitárias sob seu 
«ontrôle.

Parágrafo único. A Assessoria de 
Doenças, Parasitárias compete, ainda, 
particularmente, promover e coorde 
nar as atiivdades das Estações de Pré, 
munição. ~ .

Art. 22. A Assessoria de Vigilân 
cia- Zoossanitária Internacional e In 
terestadual compete:

T — Planejar, promover, coordenar, 
controlar, fiscalizar, supervisionar e

>
araliar a execução de medidas de vi 
gilância zoossanitária referentes à im 
portação e à exportação inteu ^ mal 
de animais, produtos derivados .. ma 
teriais diversos pertinentes, junto aos 
postos de fronteira, portos e aero 
portos, alfândegas, mesas aduaneiras 
correios,-- armazéns, frigorificas em 
todo o país, bem como em'quaisquer 
meios d 3 transporte marítimos, flu 
viais, terrestres e aéreos, ou onde 
também se fiaef necessário, à fim de 
impedir a introdução e a dissemina 
ção, no território nacional, de doen 
ças infecciosas ou parasitárias;

II — Estabelecer e promover medi 
das de desinfestação, desinfecção, es- 
i,erilização, quarenteana e outras, apli 
cáveis em animais, produtos deriva 
dos e materiais diversos importados, 
bem como em armazéns e meios de 
transporte marítimos, 'fluviais, aéreos, 
ferroviários e rodoviários, sempre que 
se tornarem necessárias à defesa da 
pecuária nacional;

III — Estabelecer, coordenar e fis 
calizar a execução de medidas rela 
tivas à importação e à exportação de 
elementos biológicos, tais como: ovos, 
sêmem, virus, bactérias, cogumelos, 
msetos e parasites vivos, bem. como 
de outros materiais biológicos que se 
destinem a fins científicos comerciais 
ou outros, no campo da pecuária;

IV — Planejar, promover, coorde 
nar e fiscalizar a aplicação de medi 
das de vigilância zoossanitária refe 
rentes ao trânsito e ao comércio in 
terestadual de animais, forrageiss e 
outros materiais de uso pecuário, bem 
como aos meios de transporte a expo 
;ições, mercados e feiras;

V — Disciplinar as normas de 
apreensão, interdição ou destruição de 
an"mais, produtos derivados ou ma 
teriais diversos portadores ou disse- 
minadores de doenças infecciosas ou 
parasitárias julgadas perigosas í

VI __ coordenar as atividades dos 
•ostos de Desinfecção de Veículos;
VII — Colaborar com o Grupo de 

Estudos e Levantamentos Zoossani- 
tários, fornecendo-lhe informações e 
dados referentes às-atividades que lhe 
;ompetem;

VIII — Sugerir, cumprir e fazer 
cumprir as medidas de vigilância 
zoossanitária constantes de acordos 
convénio nacionais e internacionais 
de de/esa sanitária animal. «*

Art. 23. As Assessorias em^ geral 
compete manter atualizados códigos, 
regulamentos e ostros' atos, bem como 
a regulamentação científica que, di- 
reta ou índiretameate, possam inte 
ressar aos trabalhos da Assessoria.

CAPÍTULO Hl

Dos Grupos
Art. 24. Ao Gr,upc- de Registro 

Genealógico e de Marcas compete:
I — Planejar, promover, coordenar 

. controlar as -atividades das Asso 
ciações de Registro Genealógico e de 
Registío de Produção dos animais do 
mésticos, em articulação com os se- 
;ores pertinentes; •
n — Manter, controlar, orientar e 

'iscalízar o registro de marca dos ani 
mais domésticos.

Art. 25. Ao Grupo- de Padroni 
zação, Classificação e Fiscalização de 
Produtos de Origem Animal com 
pete: ' -

I — Promover a padronização de 
jrodutos de origem animal, seus sub- 
ffodutos e resíduos de valor econômi- 

ccs produzidos no país mediante o 
estabelecimento de padrões e especi. 
icações para efeito de classificação;
n — Promover estudos objetivan- 

do manter atualizada a padroniza 
ção de produtos de origem animal, 
seus subprodutos e resíduos de valor 
económico, a fim de atender às exi- 
;ências dos mercados interno e ex 

terno;'
' IH — Promover estudos para a pa 

dronização de embalagens e marcas: 
cão de volumes, ôbjétivando a garantia 

oonser,vação dê produtos, facilicta*

de de inspeção, manejo e transporte, 
bem como sua melhor apresentação 
para os 'mercados internos e" exter 
nos;

IV — Propor atos, medidas e pro 
vidências visando à melhoria da pa 
dronização de produtos de origem 
animal, seus subprodutos e resíduos 
de valor económico;

y — Estabelecer normas para 
orientação de trabalhos relativos à 
padronização, classificação, arbitra 
gem e, fiscalização da exportação de 
produtos de origem animal, seus sub-
produtts e resíduos 
nômico;

VI — Orientar e estabelecer nor> 
mas para o registro e fiscalização de 
estabelecimento que se -dedicam ao 
beneficiamento e armazenagem de 
produtos de origem animal, seus sub 
produtos e resíduos de valor eco 
nómico;

VII — Colaborar com os órgãos 
competente do Ministério d» Agricul 
tura no Levantamentp de dados esta 
tísticos relativos a produtos de ori 
gem animal, seus subprodutos e resi- 
duos de valor económico, sujeitos à 
padronização;

VIII — Preparar e fornecer cópias 
autenticadas de padrões oficiais, ao 
Serviço de Propaganda e Expansão 
Comercial do Brasil (SEPRO) e às 
representações estrangeiras e demais 
interessados, quando solicitadas;

IX — Fiscalizar os padrões oficiais 
que servem de base às transações co 
merciais;
*X — Estabelecer normas, efetuar o 

registro e as equivalências das mar,- 
cas-padrão particulares adotãdas pêlos 
comerciantes e exportadores, como. 
iambém, de legendas ou marcas Iden 
tificadoras da origem dos produtos;

XI — Promover, orientar e fiscali 
zar trabalhos de classificação de pro 
dutos de origem animal, de matérias- 
arimas, seus subprodutos e resíduos 
de valor económico, executados pêlos 
órgãos competentes nas Unidades da 
Federação;,

XII — Proceder ao licenciamento 
e ao registro de classificadores de 
produtos e matériasvprimas de ori- 
;em animal, "na forma da legislação 
vigente;

tórios regionais, quanto ao exame de 
controle em produtos e subprodutos 
de origem animal, elaborados por es 
tabelecimentos sob inspeção federal.

Art. 27. Ao Grupo de Registro e 
Avaliação Técnica compete: ^

I — 'Promover e -controlar a ava 
liação técnica de trabalhos de paúro.. 
mzaçao, cJassiiicasáo e inspejáo de 
prouutos e subprodutos de origem ani 
mal í

Proceder ao regjstro de esta.»

— Promover e controlar a 
fiscalização da classificação e das 
condições de embarque em todos cís 
pontos de saída do território nacio 
nal, úe produtos de origem animal, 
seus subprodutos e resíduos de valor 
económico, padronizados ou não, dês. 
tinados à exportação;

XIV — Estabelecer, orientar e coor 
denar normas a serem adotãdas pêlos 
setores de fiscalização da classifica 
ção, no que concerne aos trabalhos 
iue lhe estão afetos ôbjétivando uni- 
ormizar, o critério, de classificação.
Art. 26. Ao Grupo de Análise e 

Controle de Produtos de Origem Ani 
mal compete:

I — Promover a realização de exa 
mes para fins de registro e controle 
ie produtos e subprodutos de origem 

animal;
H — Supervisionar, tecnicamente, 

e coordenar as atividades dos labora 
tórios de análises da Equipe, -sediados 
nos Estados;
m — Colaborar com os estrados è

rabalhos sobre estabelecimento., e
controle ~de padrões de produtos e
subprodutos de origem animal;

TV — Propor a divulgação dos re-
ultados de exames laboratoriais de
nspeção da padronização e elassifi-
;ação de= produtos de origem animal;

V — Estudar e dar parecer sobre as 
alterações, de qualquer natureza; 
apresentadas por produtos e subpro 
dutos de origem an!mal;

VI — Promover a execução de tra-. 
)alhos de laboratório previstos na lê. 
gislação e regulamentos ".sobre insps- 
ão, padronização,~e classificação do 

produtos' e subprodutos dê origem ani 
mal?

VII — Propor .normas vlsa"ndp à 
uniformização de métodos de,kaba- 

e rotina das ianálises,nos laborar

Depoimentos que se destinam à in- 
de valor eco- dustnalizaçao <te produíos £ subpro 

dutos ae origem animal na 'forma da 
legislação especifica;
ili — Proceder ao registro de pro 

dutos de origem animal, elaborados 
nos estabelecimentos sob inspeção fé. 
deral;

iV — Apreciar os levantamentos ré., 
iereiites as causas de rejeição e de 
aproveitamento condicional, de pro 
dutos de origem animal, por proce 
dência, para encaminhamento aos ór- 

"gos competentes, com o necesário pa 
recer técnico;

V — Apurar-o inpvimento de expor 
tação de produtos e subprodutos de 
ongem, animai, em colaboração com o 
órgão especializado do ESCO.

Art. 28. Ao Gripo de Inspeção e 
Registro de Rações e Concentrados 
compete:

I — Planejar, promovei-, coordenar» 
controlar, supervisionar e avaliar pró. 
jetos, trabalhos e métodos, visando a 
aprimorar a nutrição e o arraçoa», 
mento dos animais domésticos;

II — Promover e incentivai1 o uso 
de rações balanceadas na alimenta 
ção dos animais domésticos;

III — Promover, coordenar e con 
trolar o emprego de misturas mine 
rais na nutrição animal;

IV — Estabelecer padrões de pro 
dutos utilizados na alimentação ani 
mal;

V — Opinar e decidir sobre planos 
e projetos de estabelecimentos de ra 
ções, concentrados e seus ingredien 
tes, que funcionam ou venham a, fun 
cionar, sob regime cie inspeção' fe 
deral;

VI — Estabelecer normas condicio 
nantes da aprovação, pela ETENA, da 
projetos de construção, reconstrução, 
adaptação e instalação de estabeleci. 
mentos destinados à industrialização 
de aumentos para animais, do ponta 
de vista de sua higiene, capacidade 
de produção e desenvolvimento;

VH — Emitir parecer, no que cou 
ber, sobre equipamento industrial 
usado na manipulação, preparo, acon, 
dicionamento e transporte de rações, 
concentrados e seus ingredientes;

Vm — Promover, coordenar e con 
trolar a classificação de produtos uti 
lizados na alimentação animal;

IX — Cumprir e fazer cumprir as 
leis, regulamentos e demais atos ofi.
•eiais referentes à classificação de ra 
ções, concentrados e seus ingredien. 
tes;

X — Emitir, parecer em pedidos da 
registro . de ' ; rótulos e de- carimbos 
oficiais usados na identificação, de ali 
mentos para animais, de acordo com 
a legislação existente;

XI — Propor entendimentos com 
as autoridades competentes, do pais, 
visando à uniformização de critérios 
na industrialização e fiscalização de 
alimentos para animais;,
- XH — Colaborar Da atualizacão, 
de leis. regulamentos e demais atos' 
referentes a rações e concentrados;

xra — promover a análise fiscal 
de produtos utilizados na alimentação 
inimau através da coleta de amos 
tras para confronto com as fórmulas 
originais registradas.

Art. 29. Ao Grupa de Estudos e
Levantamentos Zoossanitáríos. com. 
pete: . ; ^. ,

I — 'Identifica* as doenças conta 
giosas, infecciosas, parasitárias ínter-' 
«as e exteráas, Inclusivérpara; fins de. 
controle aos levantamentos .zoossant- 
;àriosj . N " ^
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; n — Estudar os dados e material?
1 colhidos iuy lé-Víüititíiientos aoosbtmi' 
tai-los;Ill -' l'; U'feder e exames e oonU-òle 
de ii.r-i 1, i>.-b Au vu>o veteiináuo ela-» 

puJa mdúfcUia/ piivada e
oia.1, t.un o fun de poi1 «m eviaeiu-ta 
ft concordância ou iião do jtwcKitó 
ejcaminado com s. fórmula- ic^tetaiu; 

- IV — Fabricar -e promotsr_a fa 
bricação de soros, V4Cina& e OLIU-OS 
produtos biológicos de u$w \£Ur.u4- 
Çio, em carátcr supletivo atiavet do 
Laboi4lóïit) Contrai aí Patologia AíiL 
ai, da ETEDA e de outras 
oficiais; ->, 

V — Manter, estudos
'das técnicas de elaboração e controle 
de produtos veterinários, eíítuanáo 
ensaios e estabelecendo as normas 
que devem, ser adotadas pêlos labo 
ratórios oficiais e particulares;

VI — Proceder e promover o con 
trole da inocuidadé, da eficiência e 
gemais provas reïeren.ies a produto.»

dução » desenvolvimento da indus 
trio;Vil — Eetüílar t dar parecer, no 
que coubí-r, ;>OIJ;T tij..' i^mtnto in 
dustrial usido na uiaj.ujuiatão, pvc-
dô píoduiOi dfe i. > v^. ?ijiiiuio;

VIII — l-jomuvcr a pititação de
ÜeotòtêjlClã, lèCiíi.A íi é" ..tlidlCVlTO-u-
tos--que fuljiittuu j/tüJijicu de u-o 
veterinário;

IX — Oruanwar cadastro da pro 
dução, comei cio, iuipoi-u.ção e expor-
tação de produtor U-- veteriná-

JC — Opinar sóure OE jecuísns re 
ferente,^ a indeferimentos'' .e cancela 
mentos de registres e revalidírõss, 
condenações e api^eruõas, penaüda-

Hl — Receber, registrar, numerar,'
oíiciai; 

IV — Orgni/ar
eníraca e saí^a ü> !<

mc.;.;t i>ici.-»: da 
.ul, cti:>,'uitii-

nanflo cuílu, p*,-: 
saído existente;

V — Manter atL.;l!zado o inra/Ui- j j^a-côe» legais

'T — Man<r«tar-se sobre casos 
u.:i-s03 e interpelações relativas a 
citação da legiiïaçãc» zotistanitria 
tm vigor; , ^ •

Tïi -- Oimmi, u» pMito da vista 
ilomüo, ïws ÏCLUI.-SS sobre, panalí- 

p.^ iiiíifaçáo das aifi-

. .... . --.. flf» ÏPI;
VI — Pr(i>;i(ï-aru;r, quando a.«'Oa-i- j 

zado, reparo e reciiijeração cic-s bwis i 
'móveis, bsra como, a conservada do 
material permanente em Uõo;

VII — Propor a trota, cet-ão e 
baixa do 
desuso;

VíII -

A. t.

O<

Túdab a= deliberações do 
ssrãa twaartas por majona 

Ud K'ius doo muúbroá permanenrís. 
F^ ÃMIOÍJ único. As deliberações 

ca Coil;.;lao s ei 3.0 pablicadas ao 
D'á,'io Oíicial da tinido

considerado tru j Art 3 7 A eii t^ri 0 ^o Conselho, 
poderão ser eonvucados quaisquer 

- - • - Agncu,iur<ie encamiruiar es, te(;a;t;os do M

de

des e outros atos, apresentados por 
estabelecimentos que elaboram e co= 
inercializam produtos de Uio veteri 
nário;

XI — Estabelecer e interpretar 
reguladoras da indústria e do

dos por laboratórios oficiais e,parti= 
pulareà, através do laboratório 'Cen- 
ta<ftl dê Patologia Animal e dos la 
boratórios dft Ï?TEDA nos Estados;

VII — Promove? e controlar os mé-< 
todoa óle profiüuti& e combate .^s 
doerioaa, visando a avaliar- a acão 
profilática e terapêutica dos produtos 
aooterápicos;

VIU — Promover, controlar e re 
gistrar os dadog sôbr-e o estado sa- 
ïíitárío dos rebanhos nacionais, vi 
sando & elaboração do mapa noso- 
gráfico brasileh^o e do boletim men 
sal goossanitá.r}o;

IX — Expedir o bojetim zpossani- 
'tário brasileiro a todos og países e a 
entidades estrangeiras e üiternacio- 
nais vinculadas à defesa 6anitii'ia 
«•nima!;

X — Manter cadastro de todas as 
ooorrénr:as ^oosianuánas internacio 
nais, especialmente quanto

elabora- | lércjo de materiais e produtos ve-

País; 
XI

ainçïa não foram constatadas no
Planejar, organizar, ccorje-

nar, controla;', supervisionar e ava- 
liar as atiridades dos laboratórios cia 
E7TEDA, lespünsávsis pêlo diagnós 
tico de doenças dos animais e elabo 

-.náriog;
xn r- Promover a realização do 

controle da jnocuidade, eficiêscift e 
das demais provas reí::cntea a pro 
dutos biológicos de uso veterinárto, 
elaborado? por laboratórios oficiais 
ou pela indústria ptivada;

XIII — Proniover preparo e nper- 
feiçoajiíento dê técnica da 
nss questões atíneníe., à f 
ção.

Art. 31 — Aos Grupos em geral 
compete manter atualizades a legis 
lação/ • § a docum.entaçãp científica 
que, direta. ou indiretamente, d.igam 
respeito ou passam interessar aos 
trabalhos do Grupo. " .

CAPÍTULO IV

Do Seíor de Controle e Avaliação
(SCA-EPA •

Art. 32. Ao Setor de Controle e 
Avaliação compete:

I — Assessorar o Direlor do EPA, 
controlar e avaliar as atividades do

J<j .caiBpi-c>aç.ão de aüiau- \ ~ g tuarem CUBO- nicrnuros 
• -•""limentoo cwicedidoi a j^

CAFÍÏütO VIH

Z)o Conselho Consultivo 
de Direiores-

Aii. 38. Ao Conselho Consultivo 
dó Diretores

• I — Elaborar, sob critérios priori- 
láiios e periódicos, a curto e longo 
pi azo, ptenps e programas do EPA;

II — Discutir os progVamas anuais 
de trabalho para execução parcial 
do plano geral, discriminando a jr^r- 
te lelativa aos órgãos integrantes do 
Meritório;

III — Acompanhar, coordenar, fis 
calizar e avaliar a execução • dos pio- 

I gramas de trabalho;
IV — piscuür a proposta orçamen- 

tâi :d do Escritório;
V — Superir ao Diretor do EFA 

a convocação de técnicos estrf\ngei- 
ros e nacionais de reconhecido valor, 
para reuniões e intercâmbio lécmco-

<uncioflái'ios do EPA;
IX — Escriturai^ os créditos orç,a- 

meniários, adicionam e especiais con 
cedidos ao EPA;

X — Providenciai a confecção e 
remessa das folhas de frequência cios 
funcionários do EPA;

XI — Àfanter catalogado? e atua- 
Jizados. leis, deeretoo, portarias e li 
vros especializados, b. m como folhetos 
e revistas que vertem aasuptos de in-, 
tei'êsse dos órgãc^ qae compõem o 
EPA; '

XII — Apttentar relatório anual 
das. atividades' 'do SE-EpA, -Indepen 
dente dos relatórus periódicos que 
lhe forem lecomeiiçiados t>u solicífa- 
dos;

Dire-
XIII — Executar outra.= 

que lhe foi em atribiiídfiá psi^ 
tor-..do EPA.

CAPÍICLO VI

Da CcoidJiiacão do Ci,t>:'!.a'f à 
< Ffbie Ajíí-ía ( Cpf.4>
| Art. 34. À Coordenação do Com- 
|bat s à Febre Aftosa compete:

Estabelecei-, promover e ro-

órgão, visando a '
na-

TITülO ÏV

Das a tribuições do Pessoal
Art -39 Ao Diretor do Esmiórla

ordenar medidas referentes' à nrofi- i e «os Direíoies das E^ijipes incu.n- 
laxia é combate à febre aftoia e 1, b.e: -,

i l

l — Assinar o tspsdieníe próprio 
t.\'o ór^ãí) e o que ihís iõr

das

doenças vesiculares correlatas;
II —7 Planejar, sujjervisionar, co- ]

ordenar, controlar e avaliar os ua-!^^,
função das direhizes do 
da Agricultura;

difeienie» E;;.ap;s, _em ; bailios relativos à Campanha de; ci"a !

caráter -supJetivo'; 
XII — Realizar cursos e estágios 

sobre técnicos dê dignósUco e con 
trole de produtos zooterápicos, p.i;a 
o pessoal dos laboratórios da ...
ETEDA, de órgãos congéneres f--
'deràis ou estaduais e de ôfgaiïua- 
fões partícular-ss.

Art. 30. Ao Grupo de Registro e 
Controle de Produtos Zooterápicus 
compete: '

I — Proceder ao registro e-,ao li 
cenciamento de todos os produtos de 
uso veterinário de estabelecimentos 
que só os fr-abriquem, fracionern ou 
armazenem, nos termos da leg&Ia- 
ção em vigor;

AI — £aiaQt;ec6r n 
gistro de dados que 
avaliação de resuitad 

III — Avaliar os r 
ceiios e técnicos da e 
nos, projetos e subp
dos do EPA e inrglai
gãos locais; 

IV — Avaliar os re> 
balhos técnicos, esti
Ias Equipes, desbihadi 
não de pareceres e 
preparação e montag 
e subprojetos; 

V — Sugerir a ado 
corretivas aos planos 
nrojetos, visando à r 
& aproveitamento raci

Ministério combate à Febre 
HO nacional; 

III — Propor.
possibilitem a

no termo-
. 

cumprir e fazer
cumpnr acoroos e ccnvemos nacio 
nais e internacionais referentes à je- 
bre aftcs^;

porta: ias, delegações 
! da ccmpstêr.eia, insiiuçõss e ord"ens 
d? serviço:

III — PLesoIver os' assuntos relati« 
vos às atividades nu resperfca tir— 
;ío, opinar sobre os que dopsnderwnIV - Promover, e cooïdenar !e- ds dccüão superior "e b'roo- às auto- 

vantameptos epidemiologicos reii^n-i nd . ldfs ^UD6riores D;0vidtocias ue-
ao. cias.

s à 
relatórios e è

II -, Promover a' fiscalieação do j-ea de 'produção e produtividade; ,
comércio e da indústria de' prcdu- VI — Manter regjstro estatístico
tos d,e uso veterinário, nos termos reffvente à produção agrícola;

•es à febre aftosa e deniais doenrjís „ „ „ _ „ „,„ _ __
vesiculares, forneeelido Eformãções [fh0s. quando não" forem de" sua "com- 

-.e dsdos à EïãDA; - ' 
=, .V — Fiscalizar e controlar os la- [

boratórios particulares que fabricam
vacina anti-aftosa, durante todas a
fases" cie elaboração tío produto;

VI — E^-ercer a supervisão técnl 
ca e coordenar «s atividadss '8a 
Tjnidades de Controle^,de Vacinas e 
Soros Anti-aftosos;

VII —-Manter atuali^ados códigos 
regulamentos" e outras atos bem co

, da legislação em vigor;
Hf — Promover a análise fiscal de 

produtos de uso veteyirjárlo, através 
de coleta de amostras no comercio 
para co^írpnto com o original yegis- 
trado;

IV — Orientar e estabelece? «or»
mas de produtos para U5P 
rio, bem como d.e eptabelecimentos 
que- os fabriquem, f racionem, 
zerièm ou conierçien;;

V — Estudar e opinar sobre 
nos e projetos de estabslecjm 
que se dedicam à fabricação, fracio-* 
nainento, armazenagem e comerciali 
zação de produtos de uso veterinário;

VI — Estabelecer normas para 
projetos de constiníção, reconstrução,

estabele, 
§e

de produtos- de mi v§twta4r|o, 
do ein vistft «8 BRtUrwa ?sein 
«Uçoe»

?H?s 
de

VII — Encarninhar, através do BJ- 
retor do EPA, ao Eseritórfo Cençra 
de Plen^jamento e Controle, os re« 
sulcados de trabalhos de avaliação 
•dados estatísticos e outros elementos 
no capipo da prpàução vegetal, que '
possiiiilitein ' a global dos. 
planos do Minjstério da Agricultui1».

CABÍTCf-O V

Do Setor í?e Expediente

con\pete;
33. Ao Setop d.e

Elaborar o expediente adml*- 
e prestar os serviços 4"ô

natureza geral que se finerem neces-> 
sários ' À §xecução dos trabalhos « 
atividades administrativas do EPAf 

II K* Organijiar 4 enoaminli«i> as 
requisições do Wftterali necessário, i 
ser adquirláa QU requisitado ao 6r» 
g|o "

mo a regulamentação científica que 
tiireta "ou indiretaments, possam in 
teressai- aos trabalhos de defesa sa 
nitária anjmaT, na que se refere à 
febre aftoáa « doenças, vesiculares 
correlatas.

Pará.grgfo tinico. A fstruturaggp 
da
so, .
nuargfl g. reger-se gelo. Qefireto 
mero §^,344. íe p.S.gs, 0041» «s ag 
raçqes tip presente Regimento, n 
que couber. ' ' '

CAPÍTULO vn
4a J)»}ps(t Sanitária

dj

ÇPOtra k feftre Afto- 
çom.0 su»g

35. Ao •Conselho 
Anjmal

IV — Convocar e pis&icnr reaniõas 
dí- Dlretoies, A&ofcssôres, Chefes oy. 
Técnicos, no que couber, para assen 
tar providências 0u disoutir assunfis 
de interesse do serviço e atender aos 
pedidos de convocação de reunião r f>F 
eles formulados;

V — Designai funcionários para -a 
realização" de im-pèções pèripíjicas em
dependências r-espsctivo órgão,
com objetivp de fiscalisar e oiienter 
os serviços;

VI — Tomar os providências qua
forem Julgadas necessárias, em faca
do j )§ujta£$ 4âS iíispeções. menriona-' .

n'o iteni anterior- e propor à» au- 
osmaetentes as qug não fo-

reip de sus

rior prQvidlnçiïs necessárias ap me- 
"' auto è êsgaiisão 49^ serviços;

sugerlpr, nos prazos estabeTgcidos, os 
relatór-ios mei|sa|s" g anual gq respec- 
p}vp ^rgao, ^M psmp' e's }-e}at4Hp5f 
)er.iódic§§ gue Ihe^ íèrem recoijien- 
l§4es ou aflyêles"oue Julgai' 
aos. reconiengftr as —l—

passagens e trans* 
'- fiiaïeiia,!. "sob
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íora da sede,;
XI — Determinar a Instauração de processo administrativo e apuração de 

quaisquer irregularidades, adotando as 
medidas cabíveis, em íace do gue for apurado;

XII — Antecipar ou prorrogar o ho 
rário normal de expediente dos fun cionários qus lhe ferem subordinados, 
de acordo com as necessidades do serviço e nos termos da legislação em

Expedir> Boletim de Me.
Vigor; 

XHI

forem subordinados, para execuçlo i XI — Autorizar, cjiuüerando as de trabalhos da natureza espiai j condições zoos?anitárias e'económicas,
a importação e exportação de ani 
mais, ouvisa as Equipes competen 
tes; . .

XII — Autorizar a puWcação de trabalhos técnico-cientificos elabora 
dos pêlos órgãos do EPA ou a setes 
•encaminhados que guardem relação 
ou estejam relacionados com as atri 
buições dos respectivos órgãos;

XÍII — Examinar e aprovar os re latórios dos órgãos que lhe são su bordinados, integrando-os no relatório 
geral vdo EPA é encaminhá-lo ao .. 
ECEPLAN;

XIV — Ordenar despesas e autorizai 
pagamentos, à conta de créditos e re cursos atribuídos ao Escritório e suas 
Equipes;

XV — Encaminhar ao ECEPLAN a 
proposta orçamentaria anual do EPA;XVI — Promover, sugerir e assinar cpnvênios, acordos, protocolos, .ajustes 
e contratos com outros órgãos, em qualquer esfera admiok.tiatlva e com 
entidades nacionais e internacionais, 
de natureza" especializada nos assun 
tos pertinentes ao EPA, diretamente e por delegação de competência;

XVII — Recomendar aos Diretores 
Estaduais a convocação do Conselho 
Diretor para tratar de assuntos rela cionados especificamente com a^ exe 
cução de trabalhos do interesse do 
EPA, bem como representar à auto 
ridade superior, sobre qualquer falha 
ou irregularidade grave.

Aos Diretores daõ Equipes in 
cumbe, em particulai;

— Dirigir, coordenar, orientar e 
fiscalizar os trabalhos e ativWades a

-xecimento dos funcionários que lhes forem subordinados, conceder-lhes fé 
rias e decidir sobre escalas de férias 
quê lhe forem propostas;

XIV — Distribuir e movimentar o pessoal^de acordo com as necessidades do respectivo órgão, respeitada e lo 
tação;

XV — Designar e dispensar, quando 
lhes forem diretamsnte subordinados, os ocupantes de funções gratificadas e 
seus substitutos eventuais;

XVI — Efetuar ou designar funcio nário técnico para realização de ins- 
peção periódica, com objetivo de coor_ denar, (orientar, fiscalizar, supervisio 
nar e avaliar, no que couber os tra balhos programados através de , pla 
nos, projetos e campanhas executados 
ou em desenvolvimento nas diversas 
unidades federativas;

XVII — Autorizar a participação de funcionários do respectivo órgão, em 
estágios, cursos, .seminários, eongres- \ 
sós e outras atividades correlatas, em dependências do EPA e propor à au 
toridade competente, quando em ou 
tros órgãos do MA;

XVIII — Zelar pela ordem, discf-1 cargo do respectivo órgã^, estabsls. plina, regularidade e eficiência dos ' cendo normas e métodos para execução trabalhes em todos os setores sob sua dos mesmos; direção; II — Despachar com o Diretor doXIX — Exercer quaisquer outras Escritório de Produção Animal; atividades, não expressamente previs- III — Assegurar a estreita colnbora- tas neste Regulamento que lhe cai- Cão das unidades técnicas do órgão sob bam em virtude da legislação em vi- sua direção e destas com entidades gor e que sejam nfieesAiiias à plena públicas e privadas que exerçam ati-reâlização das atribuições afetãs ao respectivo órgão bem como aquelas 
que lhes forem conferidas pela auto 
ridade superior.

§ l' Ao Diretor do Escritório in 
cumbe, em particular:

I — Superintender, às acordo com 
a legislação, normas e instruções vi gentes, as atividades do Escritório;'

II — Despachar com o Diretor-Ge- , ral do Escritório Cétitral do Planejã- ' mento e Controle;
III — Decidir, em grau de recurso, 

sobre atos e desperhos das autorida des que lhe forem diretamenta subar- 
•-. tíinadas;

IV — Assegurar estreita colaboração 
dos órgãos do EPA entre si e destes 
com as Diretorias Estaduais, e com 
os órgãos de Pesquisa e Experimenta ção do Ministério, bem como com en 
tidades públicas e privadas que exer, 
çam atividades afins;

V — Comunicar-se diretamente com autoridades' públicas sempre que o , Intsrêsse do serviço o exigir, exceto 
com os Ministro de Estado;

VI — Elogiar e aplicar penas dici- phnares, inclusive % de suspensão até 
30 dias ,aos funcionários em exerci;- 
cios no EPA e representar ao Dire- 
tor-Garal do ECEPLAN, quando a 
penalidade exceder de sua alçada;

VII — Determinar a organização'do 
Inventário anual dos bens móveis do 
Escritório;

VIII — Estudar e aprovar os pla nos e programas de trabalho dos'ór gãos que lhe-são subordinados, inte- 
pran'do-os na programação geral do

^A e submetê-la ao ECEPLAN;
IX — Recomendar a suspensão do 

fornecimento de recursos às unidades 
executivas, desde que a avaliação pró. 
r«did.a assim o aconselhe, até que se 
ja sanada a razão dessa providência;X — Recomendar o reforço de re cursos às unidades executivas, desde cue a avaliação dos resultados alcan çados na execução de programas, pia- tu» • projetoi, tuseim o recomende;

vídades. análogas;
IV —l Corresponder-se diretamsnte com autoridades públicas, no inurês- se do servfço, exceto - com as dos Po 

deres Legislativos e Judiciário, Mi 
nistros de Estado, Governadores e Se 
cretários Estaduais;

V — Organizar conforme as necessi 
dades do serviço, turnos de trabalho com horário*especial;

VJ — providenciar, a fim- de-que 
funcionários do EPA façam estágio no 
órgão sob sua direção, até o prazo dá 4 meses, visando à mslhoria e unifor 
midade de seus serviços;

Vil — Elogiar e 'aplicar penas dis 
ciplinares, inclusive a suspensão até 
20 dias, aos funcionários em exercício 
no órgão sob s.ua direção e represen tar ao Diretor do EPA, quando a pe 
nalidade exceder de -sua alçada;

VIÍI — Elaborar e submeter à 
aprovação'do Diretor do EPA os pla 
nos anuais de trabalho do respectivo órgão;

IX — Fornecer ao Diretor do EPA os elementos necessários à elaboração 
da proposta- orçamentaria;

X. — Examinar e decidir sobre oí relatórios das Assessorias; ,- 
"XI — Reunir, pelo menos «má vez por ano, os chefes ou responsáveis pê 
los órgãos locais, a fim de coorde 
nar as atividades e os projetos que estiverem sendo executados e pertinen 
tes ao respectivo órgão, bem como conhecer as necessidades e problemas 
dos diversos órgãos executores, cujas soluções e normas dependam do ór gão central;

XII — Emitir parecer sobre a con veniência da publicação de.trabalhos técnico-cientificos, elaborados no ór 
gão sob sua direção;

XOT 7- Aplicar multas, de acordo com a legislação especifica em vigor;
XIV — Propor ao Diretor do EPA 

normas para a fixação regional de preços para vendas de produtos, sub 
produtos e resíduos fabricados, alobo- 
rado» ou Atidos nas dependências do 
MA.

1 8» Aos Diretores da ETEDA, da 
ETIPOA e da ETENA> no quê cpuTjfr, especificamente, à respectiva Equipe, 
incumbe, em particular:

I — Conceder e cassar, por propos 
ta do Chefe do Grupo competente o registro e o licenciamento de produ 
tos de uso veterinário e de estabele 
cimentos que os fabricam; o registro 
de estabelecimentos sujeitos à inspe- 
çâo industrial e sanitária e à fiscali 
zação da Equipa ie de estabelecimen 
tos produtores de rações e conoçntra- 
dos e seus ingredientes, sob regime de 
inspeção federal e, bem assim, dos rótulos, acondicionamento e embala 
gem usados nos produtos elaborados 
pêlos mesnïos;

II — Aprovar planos, projetos, estu dos e normas técnicas relativas à cons 
trução, reconstrução, ampliação e adaptação de estabelecimentos indus 
triais que funcionem ou venham a funcionar sob regime de inspeção fe 
deral, bem como relativos aos seus 
respectivos equipamentos, destinados à fabricação, manipulação ou fraciona- 
mento de produtos de uso veterinário 
e de rações*, concentrados e seus' In 
gredientes;

III — Manter permanente entrosa- 
mento com os órgãos de saúde públi ca, no que tange ao combate às zoono. 
es.
Art. 40. Aos chefes do SCA-EPA, do 

SE-EPA e dos grupos incumbe:
I — Despachar com o Diretor a que 

estiver subordinado;
H — Dirigir e fiscalizar os trabalho 

do respectivo órgão sob sua chefia;III — Distribuir os trabalhos aos 
servidores que lhes foi em subordina-

mento, que lhes caibam em virtude da 
legislação em vigor e que sejam ne 
cessárias à plena ^realização das atri 
buições afetas ao respectivo órgão, 
bem ccfno aquelas que lhes forem' 
conferidas pela autoridade superior.,

Parágrafo tinico — Aos Chefes do SCA-EPA e do SE-EPA incumbe, era 
particular: -

dos;IV — Apresentar aos respectivos Di- 
retc-res, nos prazos • fotabelecidos, bo letim mensal de acompanhamento dos 
trabalhos realiza d 3s pelo órgão e. anualmente, relatórios dos serviços 
executados e programados para 
prosseguimento;V — Propor ao superior imediato, medidas convenientes à melhoria de 
execução dos trabalhos;VI — Reacender às consultes eme 
lhes forem t feitas sobre matéria de suas atribuições,-. quando autorizados 
pêlos superiores imediatos;

VII — Expedir o BoJerim de Mere cimento dos funcionários que lhes fo 
rem subordinados;VIII — Aprovar ou submeter à 
aprovação a escala de férlus do pes 
soal que lhes fôr^ubordinado.-bem, co^ 
mo alterações subsequentes;IX — Zelar pela disciplina e ma- lUtenção de ambiente apropriado, e 
regularidade e eficiência dos traba 
lhos do respectivo órgão;X — -Propor a concessão de vanta 
gens ao pessoal que lhes for subordi 
nado;XI — Propor aos superiores imedia 
tos a antecipação ou prorrogação do 
período normal de trabalho; 
Ut_-aV ETÃ S SHH. S SHRD LMoMoXII — Lavrar certidões. relativas a 
assuntos pertinentes ao respectivo 
órgãos e submetê-las à .aprovação do 
iuperior imediato;— Observar e fazer observax

reuniões
a legislação vigente; 

XTV — Cr»nparecer àspromovidas peio respectivo Diretor e 
propor a realização dê reuniões para 
tratar de assuntos pertinentes ao ór gão sob sua dh-eção, quando depen 
derem de solução colegiada;XV — Orgaiiiai, conforme as ne 
cessidades do serviço turmas de tra 
balho com horário' especial;XVI — Propor a instauração de 
processo administrativo e apuração 
de quaisquer irregularidades ^comati- 
das por servidores que lhes forem 
subordinados;

XVII — Convocar e .presidir reu 
niões dos técnicos e/ou outros fun 
cionários que lhes forem subordina dos, visando a assenta-r providências! 
relativas à maior eficiência do ser-' viço a cargo do respectivb órgão.

XVH3 — Exercer quaisquer outras

I — Baixar portarias, delegações da 
competência, normas, instruções « OR-' 
dens de serviço que tenham sido pre 
viamente aprovadas pelo Diretor do 
EPA;
'H — Assegurar estreita colaboração 

do órgão sob sua direção, com .enti dades públicas e privadas" que exer 
çam atividades afins;

IIÍ — Corresponder-se diretamenta 
com as autoridades públicas, exceto 
com as dos Poderes Legislativo e Ju 
diciário, Ministros de Estado, Go 
vernadores Secretários Estaduais e 
ocupantes de cargos de direção su 
perior;

IV — Requisitar passagens e trans« 
portes de pessoal e material, sob 
qualquer modalidade, para atender 
os serviços do órgão sob sua direção, 
após solicitação aprovada pelo Dire 
tor do EPA.

Art. 41. Aos Assessores do Diretor 
do Escritório incumbe o desempenho 
das atribuições de natureza especia 
lizada que lhes forem ' cometidas, a 
fim de pianter assistência perma 
nente no que se refere ao assessora- 
mento técnico e administrativo sobre 
os assuntos e atividades dos diversos 
órgãos do EPA.

Parágrafo único. Aos Assessores dos Diretores das Equipes incumbe o de 
sempenho de atribuições de natureza 
especializada, estabelecidas para as 
respectivas Assessorias por eles exer 
cidas e a condução das atividades a 
elas pertinentes, na forma deste Re 
gimento.

-Art. 42. Aos Secretários do Dire 
tor do Escritório e dos Diretores das 
Equipes incumbe:

I - Atender às pessoas que dese 
jarem comunicar-se com a autoridade 
junto à qual servirem, encaminhan 
do-as ou dando a esta conhecimento 
do assunto a trafar; -'

Redigir a correspondência 
oficial e parlicu'ar que lhes for de- terminada;-" - -- - ' - ----- - - - -

III — Realizar outras tarefas que 
ihes forem cometidas pêlos superio 
res hierárquicos inclusive de repre 
sentação da autoridade e relações pú blicas junto ao respectivo Gabinete 
do Diretor.

Art. 43 — Aos Auxiliares do DN retor do Escritório e dos Dïretores 
das Equipss incumbe:

Organizai e manter atualizado 
o controle de movimentação de pro cessos, documentos, papéis e cor 
respondência que transitarem pelo 
Gabinete do, Diretor; -

H — Executar trabalhos de datilo- 
grafia e outros que lhes forem deter 
minados.

Parágrafo único. Aos servidores em exercício na Diretoria do EPV e 
nos seus órgão- que não tenham atri- • 
buições específicas previstas neste Re» 
rmp-nto, incumliF executar os traba 
lhos e desemoer.bav as atividades que 
'hes forem distribuídas por seus -su 
periores imediatos, compatíveis com 
as carreiras funcionais e níveis que - 
estejam ocupando.

TÍTULO v . 
Das Substituiçõe*,

Art. 44. Serão subsfuídos, auto^-«- 
màticamsnte, em seus 'npediinentos 
temporários ou eventuais de confor- 
m*dade co ina 'esríslacâo vigente:

I — O Dínto do EPA por Diretor 
de Equ^e, c'; sua indicação, desig-atividades não previstas neste Regi-1 nado ̂ peío'Ministro-dó Estado;
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EPA;
m

OCFA

H — O Díretor do Equipe por A§- 
jessor a ele subordinado ou Cheíe de 
Grupo da respectiva Equipe de sua 
indicação, designado pelo Diretor do!

- O Coordenador-Geral da 
uwr.» por técnico da Coordenação, 
de sua indicação» designado pelo Di- 
retor do EPA;IV — o Cheíe de Grupo e Asses 
sor de Diretor de Equipe por técnico 
do respectivo órgão de sua indicação, 
designado pelo Diretor da respectiva 
Equipe;V — Os Ohefes do SCA-EPA e do 
8E-EPA por funcionário ,do respec 
tivo Setor, de sua indicação, desig 
nado pelo Diretor do EPA;VI — Os Assessores do Dirëtor do 
EPA, os Secretários e- os Auxiliares 
em geral, não terão substitutos. 
• Parágrafo único. Haverá sempre 
servidores designados para aí substi 
tuições de qune trata este artigo.

TÍTULO VI
Da Lotação

Art. 45. o EPA teça em. exercício 
permanente Os pessoal necessário ao 
seu funcionamento, de acordo com 
as necessidades efetivas dos seus ór 
gãos, lotados na forma da legislação 
em vigor.

§ l9 Os Diretores de Equipe e da 
CCPA e os Chefes do SCA e do SE
apresentarão para aprovação e pro 
vidência, a respectiva tabela -de loca 
lização de pessoal ao Diretor do EPA, 
constando da mesma nome e o nú 
mero de servidores de cada classe 
funcional estritfmente necessário à 
execução dos serviços que lhe compe 
tem, sujeita, entretanto à reformula 
ção periódica imposta pelas necessi 
dades circunstanciais do órgão.

5 2» Além dos funcionários em 
exercício permanente no EPA, distri 
buídos pelo Diretor do Escritório en 
tre os diversos órgãos, poderá have- 
pessoal requisitado na fornia da l& 
gislaçâo vigente, destinado a atender 
em prazo certo, às tarefas específicas 
e extraordinárias resultates di 
acúmulo, intensificação ou sobre 
carga de aitvidades em qualquer ór 
gão do EPA.

TÍTDÊO vn
Do Horário 

Art, 46. o horário normal de tra~

daíes previstas ao presente Regi 
mento contiuarao .a ser exercidlaa, 
om base nas normas e instruções vi- 
;entes.
Art. 48. De acordo corada conve 

niência ou necessidade do serviço, o 
Diretor do EPA poderá instituir, por 
proposta dos Diretores de Equipe, 
comissões e Grupos de estudos ou de 
trabalho visando ao melhor desem 
penho dás atividades afeias à Equipe 
respectiva..

Parágrafo único, poderá, ainda, o 
Diretor do EPA, instituir, grupos de 
assessoramento, sob a forma de cole- 
giado, destinados a estudos e coorde 
nação do desenvolvimento da produ 
ção animal, que serão integrados pê 
los -Diretores de Equipe e dos quais 
participarão técnicos especializados, 
por eles indicados.

Art. 49. Nenhum servidor do EPA 
poderá fazer publicações e conferên 
cias ou dar entrevistas sobre assun 
tos que se relacionem com a organi 
zação e as atividades do- Escritório, 
sem prévia autorização do Diretor do 
Escritório.

Art. 50. O Escritório de Produção 
Animal diligenciará, junto ã ...."... 
ETEPRE, a especialização e o aprl- 
moramento do seu pessoal técnico- 
científico, através de cursos de trei 
namento, aperfeiçoamento e 'de pós- 
graduação nacionais ou estrangeiros.

Parágrafo único. Os servidores de, 
carreiras administrativas poderão, da 
mesma forma, ser submetidos a cursos 
de treinamento e aprVnoramento de

balho' é"o' fixado para o Serviço ?ú-1 tinados a suplementar as atividades
blico Federal, respeitados os regimes
especiais 
Vigente.

§ 1° Poderá ser estabelecido horário 
especial, condizente com o género de 
atividades do EPA, desde que obssr- 
vado o número normal de horas se 
manais ou mensa.is fixado pela legis 
lação vigente)

§ 2° Nas atividades de qualquer ór 
gão em que 
revezamento
de distribuição cios servidores, que for,
aprovada pela 
competente.

§ 3? Poderá haver antecipação ou
prorrogação de horas 
desde que - estabelecida
dade competente, cujo número e con-

'«r <to funções» ^ratificadas, impos- 
•as por este Regimento.
Art. 56. A Biblioteca do ex-Depar- 

.amento de Defesa a"*Inspeção Agro- 
lecuária ficará diretamente subordi- 
lada à'Diretorift do EPA e será re- 
struturada e aproveitada, de acordo 
;t«i as necessid«*it.s das Equipes e na 
torma estabelecida pelo Regimento 
do ECEPLAN.

Art. 57. O Plano de Melhoramento 
da Alimentação e do Manejo do Gado 
Leiteiro (PLAMAM), aprovado pelo 
Decreto n' 58.597, de 10 de junho de 
1966, passará & ser executado pelo 
Escritório de produção Animal ao 
qual ficará vinculado, través da Di- 
retorla do EPA.

Parágrafo único. Por ato do Dire 
tor do EPA será designada a Equipe 
que deverá «controlar as atividades do 
PLAMAM, bem como o seu respec 
tivo executor ou coordenador.

qualidade essenciais à valorização do 
servidor e aumento da produtivida 
de.

Art. 51. O Escritório de Produção 
Animal publicará, em articulação com 
a EIGEA, boletins para divulgação 
de estudos e pesquisas referentes: à 
produção animal, bem. como outras 
publicações de trabalhos têcnico-ci- 
entíficos considerados de utilidade 
importância para a divulgação de 
conhecimentos e informações sobre 
matéria de sua competência.

Art. 52, O Escritório de Produçã 
Animal, por si ou qualquer de sua: 
Equipes, poderá, sempre que autori' 
zado e na forma da lei contratar ou 
locar serviços de terceiros, sem vín- 

. culo empregatício cr»n o Serviço Pú 
blico, por tarefa ou empreitada, dês

estabelecidos na 'legislação

h"uyer necessidade de 
<?bservar-se-á a esca'a

respectiva autoridade

de trabalho, 
pela autori-i

dições obedecerão 
Vigentes.

às normas legais
§ 4» O horário de servidores em re 

gime de'tempo integral e dedicação 
exclusíya' será" em doi$ turnos e obe-

~ decerá ao número de horas e às con 
dições que lhe são peculiares e que 
forem estabelecidas por Portaria, na,

- conformidade da legislação vigente.
TfTTTtiO V1XX

Das Disposições Gerais e Transitórias
Art, ,47. O Diretor do EPA baixara 

instruções dispondo sabre
coordenação e & execução em todo 

o pais, .das atividades previstas neste "egimento.
Parágrafo único — Enquanto n&o 

"forem baixadas «s normas e instru- 
referidas Deste artigo, M atívl-

Art. 58. A estruturação do 
PLAMAM, bem como suas atividades, 
continuarão a reger-se pslo Decreto 
n° 58.597, de 10 de junho de^ 1966, 
com a competência que lhe cabe, para 
atender à nova situação determinada 
por este Regimento.

Parágrafo único — Ao 
compete, especificamente:

I — Promover o aumento da pro 
dução e da produtividade da pecuária 
leiteira, a médio prazo, através do 
melhoramento ô* pastagens, da pro 
dução e conservação de forragens e 
da generalização de algumas práticas 
melhoradas de manejo;

II — Orientar o carreamento da 
produção adicional para elevar o nível 
[aã oferta de leite em espécie aos 
principais centros consumidores de 
suas áreas de ação;

HL — Regularizar o fluxo dessa 
oferta, através da atenuação das os 
cilações estacionais da produção;

IV A- Melhorar as condições gené 
ticas do rebanho pela introdução de 
reprodutores, espacia^ente machos, 
de linhagens leiteiras comprovadas e 
do uso do fnétodo de inseminação ar 
tificial;

específicas relacionadas a planos, pró 
jetos ou subprojetos a seu cargo 
desde que nos -mesmos sejam previs 
tos os recursos próprios, a serem apli 
cados segundo a legislação vigente.

Art. 53. Poderão ser designado! 
pelo Diretor do EPA7 servidores d 
nível técnico-científico, segundo sua 
especializações e que não estejam 
sujeitos ao RETTDB, para dirigir a 
elaboração de" projetos ou subprojetos 
e permanecer vinculados a eles, para 
trabalhos de fiscalização, controle e 
avaliação dos mesmos recebendo gra 
tificações especiais suplementares, 
enquanto durar a execução, «ma vez 
previstos os recursos correspondentes 
a tais gratificações no plano de- tra 
balho.

Parágrafo úiïlco. Os servidores de 
signados na forma deste artigo deve 
rão acompanhar a execução dos tra 
balhos, através do respectivo Grupo 
'Executivo, nos locais estabelecidos 
pela portaria de designação,-com di 
reito às vontagens estipuladas na le 
gislação em vigor por serviços pres 
tados fora da sede. sempre que se 
destocarm de sua sede central.

Art. 54. O Conselho de Defesa Sa 
nitária Animal terá seu funciona 
mento regulamentado por ato do Mi 
nistro de Estado.

Art. 55. Aos ocupantes das atuais 
Funções Gratificadas fica ressalvado 
o direito de continuarem percebendo 
as gratificações respectivas, até que 
sejam aprovadas «s novas fúnçCes de* 

j correntes da criação .ou transforma'

CÕLEÇÃO ÕAS LOS 
1988

VOLUME VI .
ATOS DO PODEÏí 

LEGISLATIVO
ATOS LEGISLATIVOS DO

PODER EXECUTIVO 
Leis de outubro a dezembro 

Divulgação n» 1.072 
7.W

VOLUME VIU
ATOS DO PODER . 

EXECUTIVO
Üecretos de outubro a.dezembrc f 

Divulgação n» 1.073 
PREÇO: NCr$ 18.00}

\ A VENDA: 
Na Guanabara 

Seção de Vendasv 
Avenida Rodrigues Alves a* l

Agência I:
Ministério da Fazenda

Atende-se a pedidos pela
Serviço~de Reembolso Postal

Em Brasília 
Ha icfc do D. I. N.

Proporcionar, junto aos esta 
belecimentos de crédío, oficiais e par 
ticulares, condições de financiamento 
orientado aos produtores de leite;

VI — Fortalecer o cooperativismo 
ligado 4 exploração leiteira;

VII ,— Promover a absorção gra 
dual pelas Cooperativas, da rede da 
Escritórios Regionais do' PLAMAM, 
através da organização de seus ser 
viços técnicos..próprios;

VHI — Preparar pessoal técnico 
de nível médio e superior para dar 
"assistência especializada a empresas 
agropecuárias e treinar mão-de-obra 
rural para a administração e presta 
ção de serviços; v

IX — prciriftver a realização de «es 
tudos, pesquisas e levantamentos tía 
produção, coMercia^zação e mercado 
do leite e laticínios em conjugação 
com outros órgãos e entidades vin 
culados ao sstor, especialmente com 
o ESCO.

Art. 59. O EPA poderá, além da 
programação geral do órgão elabo 
rar outros planos e projetos setoriais 
de âmbito regional ou nacional dire- 
'.fitiente subordinados à sua Direto- 
ria e vinculados às Equipes corres 
pondentes ao assunto espscializado, 
desde que aprovados pelo Presidente 
da República'.

Art. 60. Será obrigatória a parti 
cipação do Diretor do EPA ou do re 
presentante por ele designado, nos 
planos e projetos vinculados eu fi- 
cionais e inerentes à produção anir 
mal de sua competência "no que es 
tabelece o Regimento.

Art. 61. Poderá o Diretor do Escri 
tório eíetuar ou designai expressa 
mente representante- que efetue, junto 
ao Grupo Executivo carrespcndente, 
visitas extraordinárias de inspeção 
fiscalização, controle a avaliação da 
execução ds projetos e subprojetos a 
cargo do órgão executivo estadual.
. Parágrafo único. Como resultado 
das visitas refcjidas neste artigo e 
em, fac'e> do que for constatado pela 
autoridade do .órgão centra!, o Dire 
tor do Escritório poderá determinar 
diretamente ou por delegação da au 
toridade supsr.or, a quem enéami- 
nhará rslatório circunstanciado, as 
seguintes previdências alm das'que 
lhe ccmpete tomar por força deste • 
Regimento:

I — Solicitar ao Diretcr' Estadual 
^reunião extraordinária ,do- Conselho..
Direíor-, no ssntido de ssrem observa- 

;das, pelo órgão executivo as normas 
'que juiear csnvfnïente adoíar, face
às dúvidas ou distorções observadas 

i na exscução de projetos ou subproje-
íos;

II — Sustar a execução de projetos 
ou subprojetos que for considerada

\ tècnicamsnte prejudicada, por insfi- 
ciência ou má conáução dos trabalhos,

, -'inunicando à autoridade superior e
i decidir quanto à conveniência ou não 
do seu prosseguimento;

i m — Recomendai à DEMA a ado- 
?ão de medidas e providências ,qua 
julgar, necessárias para melhora-r ou 
acelerar a metodologia e o ritmo de 
execução de projetos ou subprofetos 
técnicos, emanados ou não do órgão 
de planejamento;

IV — Sugerir ou solicitar ao Di 
retor da DEMA ou ao Diretor-GeraJ 
do ECEPLAN, a suspensão de forne 
cimento normal de'recursos ao órgão 
executivo, destinados à execução de 
oro.ietos e subprojeíos, tendo em vista 
a observação de resultados negativos 
da aplicação financeira na condução 
dos trabalhos.

. Art. 52, -As alterações e'casos omis 
sos neste Regimento devidamente 
tustjflçados e propostos iielo Diretor 
do EFA, serão encaminhados ao Di- 
t-etor-Geral 'do Escritório. Centrai de 
^aneíamphto e Controle, para deci 
são superior.
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MINISTÉRIO DA AgBICUXTURA

r ESCRITÓRIO PS ENGENHARIA - SEÇÜQ DE IRRIGAÇÃO-
de recondução da Pessoal Temporário dos Serviços de Irrigação do Escritório de Engenharia do Ministé rio da Agricultura - 5.03.11 - Escritório de Engoaharia - 3»0»0.0 - Despesas Correntes- - 3.1,0,0 - Despesas tie Custeio - 3.1,1.0 - Pessoal - 3TÏ71.1 - Pessoal Civil"-- 02.00 - Despesas Variáveis" com Pessoa^ Civil Atividadô 02.01.05.2.066 - Salário de Pessoal Temporário (ítem I e II do Àrt. 32 do Decreto-lei ns 5.546 da -29.11.68 - D.O. dô,20.12.68 - página 192.
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^QUANTIDADE

1
1

t

l
l
1

'3

2 
6 
4
1'e

i

3
4
1
1 
1
1
1

" 14,95*
M*

13» =, 
x

P U N Q l 0

Aux.-áe Inspetor de Contabilidade. ^
Delineador Copista .-, 
Calculista
Técnico de Agricultura
Auxiliar -de Topografia
Professoras
Of\cial de -Administração 
Auxiliar de Escritório 
Mecanograft
Mestre Mecânico 
Condutor de Viaturas 
Tratorista Condutor
Artifice Mecânico
Artifice Pedreiro
Artifice Carpinteire j
Artifice Torneiro , 'v tArtifice Ferreira
Artífice Soldador 
Artífice Eletrioiste

N

SALÁRIO MENSAL

'333,36
3Q9 r 60 
236,56
286,56

'286,56
286,56

! 309, 60 
| S218,16 
'l98,00
! 333,36 . 1 
218,16 
198,00 ;

• 218,16
218,16
218,16 '-
218,16 j 
218,16
218,16 

'218,16

'DESPESAS-
M B N S A I

'333,36
309,60 
286,56

'286,56
-, '286,56

859,68
^'619,20 
.1.308,96 

^792,00
333,36 

4.308,96 
a. 386, 00

654,48
872,64
218,16
218,16 
218,16
218,16 
218,16 -

10.728,72

Contribuição do Instituto Nacional <Í9 Previdência Social.. ...........

TOTAL SB R AI, .....................

«<•«•««•«•*>« * 
«•»«»•«•«•««*( 
»....*•.«•*.»

ANUAL

4.000,32
3.715,20 
3.438,72
3.438,72 '
3.438,72

10.316,16
7,430,40 

15.707,52 
9.504,00

, 4.000,32 
15.707,52 

' 16.632,00
7.853,76

10.471,68
2.617,92
2.617,92
2.6Í7,92 .
2.617,92 
2.617,92

128,744,64-

19.182,95 
10.299,57 
10.728.72

168.955,88

Aprovo, na fonna da Lei. >- Ivo Arzua Pereira.

SUPERINTENDÊNCIA
NACIONAL DO 

ABÁSTEC'MENTO
PORTARIA DE 12 DS MARÇO 

gE 1969
a Superintendente da Superinten dência Kâcional do A&astecimento (6UNAB), no uso dos poderes que lhe «onfere o artigo l' do Decreto nume- » «0.450, de 13 de março de 196? e,Considerando a necessidade de se proceder a um estudo mais pormeno rizado dos produtos que devem ser en- teria SUPER n? 02, de 6 de janeiro 4o corrente ano; resolve:

'N» 24 — Art. l» Rjorrogar por rnafc 30 (trinta) «lias o prazo estabelecido na Portaria StJPJS» n' 18, de 14 de fevereiro do corrente ano.•Jut. 2? À presente portaria entrará em vigor n» dalfrde sua publicação no D iário Oficial d» tJnifio revoga, das as disposições em contrai)». — Entído OWPO

PORTARIA DE 10 DE MARÇO 
DE 1969

O Superintendente da Superinten dência Nacional do Abastecimento (SUNAB), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelp arfc. l*. Item H, do Decreto n? 51.887, 8e 4.4.63, re 
solve:

N' 65 — Dispensar e pedido, a par tir de l9 de março corrente, J<wé Leão, dos encargos de Assessor do Delegado desta Superintendência no Estado de Minas Gerais, para os quais foi desig nado pela Portaria SUPER n? 1.154, de 21-10-68. -N? 66 — Conceder dispensa a_Mam da Conceição Lacerda de MeUo, dos «ncargos de Assistente da Divisão de Estudos e Pesquisas da Delegacia des ta Superintendência no Território Fe deral de Rondônía. para os quais foi designada pela Portaria SUPER nú-- mero 911 de 24.7-68. • N? «7 — Designar Romir Mendes ïlibeirò, Inspetor de Indústria s CO' 'Inércio rïivel 15-B, matricula número 2.115.619, do Quadro de Pessoal da

extinta COFAP, ora à disposição desta Superintendência, para substituir o crefe da Seç&o de Registro e Cadastro da Divisão de Contrôl» do Departa mento de Controle e ïnspecão da Se cretaria Executiva desta Superinten dência, dufante seus- impedimentos lê. gais; temporários ou eventuais.
N? 68 — Dispensar a pedido, « par tir de 5 de fevereiro de 1969, o cenri- dor Mauro dos Santos Piuea, dos en cargos-de Assistente da Divisão de Estdudos e Pesquisas da Delegacia des ta Superintendência no Estado de Santa Catarina, para os quais xoi de signado pela portaria STJPER n* «99, de 22 de julho de 1938.Ur» 69 — Dispensar a pedido, a par. tír de 31 de janeiro de 1969, o scervi- dor Fernnado Luiz de Mattos Olivei ra dos encargos de AuxíHar de Agente de Inspeç&o da -Delegacia desta Su perintendência no Estado de São Paulo,'par» os fluais foi designado pel% Portaria SUPER tí> 1.315, de 8 de.deïembro de 1968. - 

ro

Processo SOTAB — n' 15.273.63 Firma: Moinho Gwaraciaoa Ltda. Município: Guaraciaba. Estado: Santa Catarina.
Transferência de propriedade do re gistro n' 4.444-59 rtíaüvo ao moinho localizado no município de Guaracia- ba, Estado de Santa catarina, de «Al- díno Schmidt" para "Moinhos Gua raciaba Ltda", por forca de contrato de compra e venda lavrado em 7 de deaembro de 1968. ^.4,— Despacho do dia S-3-S9 do Sr. Diretor Substituto do Departamento de Trigo.
Prcceda-se de acordo.

Delegacia Regional no Estado da Guanabara
PORTARIAS DE ,29 t>E JANEIRO 

DE »«9
O "Delegado Regional da \SuperJn- _ tendência -üfaclonal do Abasteçunenío
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tto Estado da Guanabara, no uso d« N» Ç — I>esignar Fernando Dessl- 
atribuições legais, resolve: moni, Inspetor de Indústria e. Comér- 
5 -^ Conceder dispensa ao servi- cio nível 15-B, matricula n' 1.090.447, 

Cândido Pélix Vianna, Inspetor dedo Quadi-o de pessoal da extinta 
£|tadlistría e Comércio nível 15-B, doCofap, ora, à disposição desta SUNAB, 
Jjuadro de Pessoal da extinta Cofap, para substituir o Diretor da Divisão
:fJ^ff&SS& S^»^ ̂ ^ festa "ff* T
' Divisão d« Fiscalização desta Delega™ seu» impedimentos legais, tempora- 

' rios ou eventuais. — Waller Duque
L*" 
••*.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
E CULTURA

'GABINETE DO MINISTRO
r PORTARIA DE 20 DE MARÇO 

I>S 1969
' Q Ministro de Estado da Educação 
| Cultura, no uso de suaa atribuições

••N» de acordo com o Decreto n? 61.049, 
ã« 1967, resolve:

" K? 122 — Determinar que, de con 
formidade com o que já foi executado 
pelo seu Gabinete na Guanabara, as 
Gratificações "de Representação de
•'Gabinete para o Pessoal não vincula,.

•, Ôo ao Serviço Público, de seu Gabi 
nete em Brasília, passarão, a partir 
de l? de janeiro de 1969, a incluir as 
majorações permitidas, na Observação 
n? l da Tabela que acompanha o ci 
tado Decreto n? 61:049-67, na forma 
abaixo indicada:
' Nome — Função — Gratificação 
1. Norberto Alberto Sponr — Asses 

sor — 760,00. 
S. JElvangi Ferreira de Souza — Au 

xiliar — 418,00. 
8. José Vigilato da Gunha Neto —

Auxiliar— 418,00.
'4. Gregório Marques de Souza — 

1 Auxiliar — 418,00. 
8. José Aparecido <ía Rocha — Auxi 

liar — 418,00. 
C. Hildebrando Rosa de Farias — Au 

xiliar — 418,00.
J, José Carlos Pereira de Farias — 
"- Auxiliar — 480,00. — Tarso D«íí'a.

DlRETORliTÕÕ ENSINO 
INDUSTRIAL

DESPACHO DO DIRETOR

' Assunto: Regimento do Colégio Pe 
dro n (Liceu pedro II) • Sorocaba, 
São Paulo.

- ".Aprovo o ̂ Regin*?iio, na forma do 
parecer". Ass. Roberto Gomes Leo- 
bons, pelo Diretor ,do Ensino indus 
trial — 6.3.69

í DEPARTAMENTO 
DE ADMINISTRAÇÃO
Divisão do Pessoal"

PORTARIA DE 12 DE MARÇO 
DE 1969

O Diretor da Divisão do pessoal do 
Departamento de Administração do 
Ministério da Educação e Cultura, no 
uso das atribuições que lhe são confe 
ridas pelo artigo 54, item VI, do Re 
gimento do Departamento de Admi 
nistração, aprovado pelo Decreto nú 
mero 42.472, de 15 de outubro de 
1957, resolve

N' 36 — Delegar competência, até 
ulterior deliberação, a Luiz Lavigne 
de Lemos, Médico nível 22, Coorde 
nador do Setor Médico-Hospitalar 
(SMH-GB), desta Divisão, para:

a) relevar f altas-, P conceder licen 
ças nos termos dos artigos 123, 88 
itens I^TL e Hl, 92. 97, 98, 104 105 108 
e 107, da Lei n» 1-711, de 28 de outu 
bro de 1952;

í>)- encaminhar servidores à inspe- 
ção de saúde, para fins de aposenta 
doria e 

c) designar juntas médicas.
A presente delegação de competên 

cia" prevalece~para~o~substituto -even 
tual do referido dirigente e retroage, 
em seus efeitos, a 5 de fevereiro de 
1969. — Hnrlque Cabral

MINISTÉRIO DA INDUSTRIA 
É DO COMÉRCIO

GABINETE DO MINISTRO
• CORTARIAS DE 11 DE MARÇO

,DE 1869 ^ •
O Ministro dë^.Estadp da indústria

* do'Comércio, usando" dá atribuição 
que lhe confere o artigo l', alínea o. 
do Decreto n» 60.740, d« 23 de maio 
de 1967, e .tendo em "vista o que cons 
ta do Processo número MIC 21.128-68, 
resolve

H' 85 — Conceder aposentadoria, de 
acordo cem o artigo 176, item ïi da 
Lei n? 1.711, ,d| 28 d« outubro de 1952, 
combinado com o. artigo 178, item-III 
da mesma Lei, alterado pela Lei nú^ 
mera 5.483. de 19 dê"agosto de 1938, 
a Arlindo Francisco Nogueira de- Ëri- 
toj no' cargo'de-Oficial de Adminis- 

. íraç&o, classe -A, nível -12,,-matrícula
-|W 1,00^636; no'Quadro de PessoaL 
' Parte «Especial extinta. dÊstè Mlnis- 

Wrlo. .
'v

O Ministro de' Estado da Indústria 
t do Comércio, usando da atribuição

do Decreto n' 60.740, de 23 de maio 
que lhe confere ò artigo l», alínea o, 
de 1967, e tendo em vista o que cons 
ta do Processo n» MIO 16.722-6.8, 
solve

N' 87 — Conceder aposentadoria, 
de acordo com b artigo 176, Item 
da Lei n»'1.71lv de ,-2^ de outubro <Je 
1952, combinado com o artigo 178, 
item III, da mesma Lei, alterado pela 
Lei n» 5.483, de 19 de agosto de 1968, 
a Neuza Cid Melo, no cargo de Dati- 
lógrafo, classe A, nível 7, matrícula 
n' 2.153.390, do Quadro de Pessoal 
"deste Ministério."

O Ministro de Estado da Indústria 
e, do Comércio, usando da atribuição 
que lhe confere o artigo I», alínea o, 
do Decreto n9 60.740, de 23 de maio 
de 1961 é tendo em vis'ta o que, côas- 

fta, do Processo n' -MIC 12.794-68, i«- 
sòlve;' . ^ ^ • ...- -a»

N» 88 — Conceder aftosentadoria» 
de acordo com o artigo'176. Item'III 
d|i liei nVl.711, de 28 de 'outubro de 
1952, combinado com' 9 «rtko

item m da mesmaN Lei, alterado pela 
Lei n» 5.488, de l& de agosto de 1968, 
a Oswaldo Gonçalves, no cargo de 
Guarda classe B, nível 10, matrícula

n» 1.816,055, do^Quadío de Pessoal 
parte 'Especial extinta, deste Ministé 
rio. — Edmundo de Macedo finares t 
Silva

INSTITUTO NACIONAL DE PESOS E MEDIDAS
i PORTARIAS DE 19 DE DEZEMBRO DE 196a

O Diretor-Geral do Instituto Nacional de Pesos e Medidas, no uso de 
suas atribuições legais e considerando o disposto no Art. 2', da Portaria INPM 
40, de 11 de outubro de 1966, reidve;

N* 85 —' Art. 1° Fica Epfovado o sétò de folha de flandres apresentado 
pela Cia. Ultragaz S.A., com as c:.raclerístkas principais indicadas cm de 
senho anexo, para aposição em víüvuias de recipientes acondicionadores de (jás 
liquefeito de petróleo, de acordo com o determinado era Àrfc; 2', da Pòitaria 
INPM 40, de 11 de outubro de 1966,

Art. 2' O selo com a marca indicada no desenho anexo, deverá ser 
utilizado pela Cia. Ultragaz S.A. em todos os recipientes de sua responsabi 
lidade, destinados a conter l e 2 kg de gás liquefeito.

Art. 3' A aposição do selo, deverá ser feita pela empresa distribuidora 
na parte superior do coipo das válvulas, cora pontos de fixação no boijo 
externo.

Art. 4" Revogam-se as disposições era contrário. — Mcscir Reis.

D1RZTOB/A TECKCA

D £ PÁ

DESENHO n ; <3P 5755

QOLlfA METÁLICA TIPO C03QÃ P/sêiO DAG BOTIJASD£ Ié8

\PLAMA

^
DESENHOS ANEXOS l PORTARÍA W* 85, 0!:'!^ DE DE2EM8&0 DE}l968. 

Ot APROVWAO DE MODELO, DO DIRETOR GERAL 00 1NPM

..O Diretor-Geral 3o Instituto Nacional de Pesos e Medidas, no uso de suai' 
atribuições e considerando o disposto no art.. 2" da Portaria INPM n» 40t df - 
11 d^ outubro .de J9ë6, resolve:" Â

N' 86 — Art. I» Fica aprovado -o selo de alumínio apresentaüo pela 
Cia. Ultragaz S.A., com as característica prityüpais indicadas em desenhí 
anexo, para .aposição em válvula» de cilindros acoadicionadores de gás Hquejí 
{dto de petróleo, de acordo com o determinado no art. 2* da Portaria INPM"' 
n« ;40, «e Í l de outubro de I9&6.: \"N . -|

Art. 2* "O selo, com a marca Indicada no desenho anexo deverá «i_. 
utilizado pela Cia, Ultragaz S.A. em todos os recipientes de sua respons.^ 
bilidadet destinados a conter 404 45 e 90 kg de gás liquefeito dç petróleo..
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y Art. 3* A aposiç2o do selo deve-iíâ ser feita pela empresa distribuidor.!, 
ks parte Interna do dispositiva de saída da válvula.

Art, 4* A cada tim de seus consumidores a distribuidora fornecerá uma 
Chave especial destinada ã extraçSo do selo aprovado no Art. 1° desta Portaria.

Art. 59 Revogam-se ns disposições em contrário. /— Moeclc Reis-

OPERAÇÕES
8EÇÂO TÉCNICA

Desenho n*R>H392

SELO 82 ALUMÍNIO PARA VÁLVULAS DE GARRAFA» OC 
j_ ________^ 6-L.f? DÊ 40,45^ 90 k g J -,„ r rrf

i tu: z.»

r WATERi£i — 'otna íf tiumlni» e/ 0,02 mm dt espttluro

JÔESÉNHOS^ÃNEXÜS À PORTARIA N*$6,DE 19 D£ DEZEMBRO DE 196», 
DE APROVAÇÃO DE MOÔÊIO, DO DiRETOR GERAL DO INPM

: iene,»* t&n.ee]Vtrii- es.n.eelAproc

MINISTÉRIO DAS MINAS
E ENERGIA

/GABINETE DO MINISTRO
ALVARÁ N? 242,^ DE 28 DE 

FEVEREIRO DE 1969'
O Ministro -de Estado das Minas e 

Energia, usando da .atribuição que 
lhe'confere o'artigo 21 do Decreto- 
-lei n' 227» de 28 ^e, fevereiro de 1967 
(Código de Mineração), alterado pelo] 
Decreto-lei n' 318 de 14 de-março ae 
1967, resolvei

I — Autorizar a Refargil Ltda., a 
pesquisar argila refratária em terrenos 
de propriedade da Rede Ferroviária 
Nacional, no lugar denominado Ta- 
boas, distrito de Taboas, município 
de Rio das Flores, Estado do Rio de 
Janeiro, numa área de setenta e três 
«rés e oito centiares (0,7308 ha) de 
limitada por um polígono irregular, 
que tem um vértice a setenta e quatro 
metros (74 m), no rumo verdadeiro 
«metros (13,80 m), este (E); quinze 
metros • trint* ».um centímetros .. 
.(18,31 m) nort» (N); treze metros 
é trinta centímetros (13,30 m), este 
(E); quins» metros e-trinta e" um cen- 
íanetro» Í153J, m) Â norte (g) i treze

centímetros
(13,30 m), este (E); quinze metros e 
trinta e um centímetros (15,31 m) 
norte (N); treze metros e trinta cen 
'«metros (13,30 m), este (E); quinze 
de trinta e um graus sudoeste .... ,
(31» SW) do canto norte (N) da 
Igreja prfxima à Estação da EFCB 
,e os lados a partir desse vértice,, os 
seguintes comprimentos e rumos -ver 
dadeiros: dezoito metros e setent 
centímetros (18,70 m), oeste (W), 
dez metros (10 m), norte (N) j vinte 
e quatro metros e oitenta centímetros 
(24,80 m), oeste (W); • dez metros 
<10 rã), norte (N); vinte e quatro 
metros e oitenta centímetros .....
(2480 m), oeste (W); dez metros . 
(10 m),, norte (N); vinte e quatro 
metros e oitenta centímetros ......
(24,80 m), oeste (W); vinte e oito 
metros (28 m) norte (N); treze me- 
kgs e trinta cJvtímetros (13,30 m), 
este (E); quinze metros e trinta e um 
centímetros (i5.3l.rn) noite (N) 
treze metros e trinta centímetros . 
(13;30 m), este (E); quinze metros i 
trinta e um centímetros ~(15 31 m) 

i norte .(N); treze metros e, trinta cen

metros e trinta e um centímetros ....
(1531 na), norte (N); treze- metros 
e trinta centímetros (13,30 m), este 
(.E); cento e quarenta « nove -metroS 
e oitenta e seis centímetros ..........
(149,86 m) sul (S).
II — A 'execução da presente au 

torização de pesquisa fica sujeita às 
estipulações do Regulamento apro 
vado pelo Decreto n' 51.726, de 19 
de fevereiro de 1963 e da Resoíução 
n? 3, de 30 de abril de 1965 da Co 
missão Nacional de Energia Nuclear.

III — O título da autorização de 
pesquisa que será uma via autêntica 
deste Alvará, pagará de emolumentos 
três (3) máximos salários-mtaá ws do 
País, será transcrito no livro B de 
Registro dos Alvarás de'Pesquisa, da 
Divisão de Fomento da Produção Mi 
neral do Ministério das Minas e 
Energia válido por j3ois (2) anos a 
contar da data de sua publicação no 
Diário Oficial.

Brasília, ->28 de fevereiro de 1969.

ALVARÁ N? 243, DE 28 DE 
FEVEREIRO DE 1969

Março de 1969

Decreto-lei n' 318 do 14 de março 'd« 
1967, resolve:

I — Autorizar o cidadão brasileiro 
Bai-tholomeu darrazzone Silva a
quisar argila em terrenos de 
dade de Joaquim Alves no lugar de- 
nominado Joaquim Alves," distrito de 
Aruaru, município de Moranda Nova. 
Estado do Ceará, numa área, de vinte 
hectares (20 ha), delimitada por um • 
retângulo que tem vértice a cento e 
cinco melros (105 m), no rumo ver 
dadeiro de quarenta e quatro graus 
nordeste (44? NE) , do canto nordeste 
(NE) da casa sede da Fawnda e 03 
lados divergentes desse vértice, os 
seguintes comprimentos ,e rumos ver 
dadeiros: quinhentos metros, ........
(500 m) norte (N); quatíoesntos 
metros ("400 m) , este (E) .

II — A execução da presente au 
torização de pesquisa fica sujeita às 
estipulações do Regulamento apro 
vado pelo Decreto n' 51.726, de 19 
de fevereiro de 1963 e da Resolução
n<> 3, de 30 de abril ds 1955 da Co 
missão Nacional de Euersjia Nuclear.

— António Dias Leite Júnior.
(N? 33.763 — 26-8-68 — NCrÇ 24,00)

III — O título da autorização de 
pesquisa que será uma via autêntica 
deste Alvará, pagará de emolumentos 

O Ministro de Estado das M'nas e (três (3) máximos salários-múiimos do
Energia, usando da atribuição que 
:he confere o artigo 21 do Decreto- 
-lei n? 227, de 28 de fevereiro de 1967 
(Código de Mineração), alterado pelo 
Decreto-lei n» 318 de 14 de .marco de 
1967, resolve:

I — Autorizar o cidadão brasileiro 
Bartholomeu Carrazzone Silva a pes 
quisar caulim e argila em terrenos 
de propriedade de herdeiros de An 
tónio de -Paula Sarros, Raimundo 
Magalhães, Oldegário Correia de 

Expedito Machado, Maria Ze- 
tiaide Maciel Coelho, Elizeii Barroso 
e herdeiros de Afmenegildo José Bs- 
reaor no lugar denominado Pernam- 
buquinho distrito e município de 
Guaramiranga, Estado do Ceara, nu 
ma área de quinhentos hectares .. 
(500 ha), delimitada por um polígono! 
irregular, que tem um vértice'a oi 
tocentos' e quarenta metros (840 m), 
ncvrumo verdadeiro de setenta e nove 
graus e dezesseis minutos nordeste .. 
(79C16' NE), do canto sudeste (SE> 
da igreja Senhor do Bomfim e os. 
"ados a partir desse vértice,, os se 
guintes comprimentos e rumos verda 
deiros: setecentos e sessenta e dois 
metros (762 m) sul (S); oitocentos 
e setenta e três metros (873 m), oeste 
(W): três mil e cir£quenta_metro& v». 
(37050^ m), nbríè *(N); "dois mil, du 
zentos e oitenta e seis metros ......
(2.286 m) este (E); mil, trezentos 
e cinquenta metros (1.350 m), sul 
(S); novecentos e cinquenta e três 
metros (953 m), oeste (W); nove 
centos e trinta e oito metros ......
(938 m), syl (S); quatrocentos e cin 
quenta metros (450 m). oeste (W).

II — A execução da 'presente au 
torização de pesquisa fica sujeite as 
estipulações do Regulamento apro 
vado pelo Decreto n' 51.726. -de'19 
ds fevereiro de 1963 e da Resolução 
n? 3. de 30 de abril de 1965 da Co 
missão Nacional '3e Energia Nuclear.

III — O titulo da autorização de 
pesquisa que será uma vi» autêntica 
deste Alvará, pagará de emolumentos

País, será transcrito no üvro- B de 
Registro dos Alvarás de Pesquisa, da 
Divisão de Fomento da Produção Mi 
neral Departamento Nacional da Pro 
dução Minrela, do Ministério das Mi 
nas e Energia, vlido por dois (2) anos 
a conter da data de sua publicação, no 
Diário Oficial. 

Brasília, 28 de fevereiro de. 1969.
— António Dias Lçite Júnior.
(N? .3.126 — 27-1-68 — NCrS 18,00)

ALVARÁ N? 245 DE. 28 DE - 
FEVEREIRO'DE 1969

O Ministro de Estado das Minas e 
Energia, usando da' atribuição ' que 
lhe confere o artigo 21 do Decreto-
-lei n' 227, de 28 de fevereiro de 1967 
(Código de Mineração), alterado peio 
Decreto-lei n? 318 de 14 de março de 
1967, resolve:

I — Autorizar o cidadão brasileiro 
Bartholomeu Carrazzone Silva a pes 
quisar areia quartzosa em terrenos 
de propriedade de Joaquim Nogueira 
de Queiroz, Sílvio Campos Oliimbio 
Nogueira, José David e Sociedade de 
Minérios S. A. no lugar denominado 
Horizonte, distrito e município de 
Pacajús. Estado do Ceará, numa área 
de cinquenta e três hectares ........
453-ha), delimitada—por -um-polígorïa 
irregular, que tem um vértice a no- 
vento metros (90 m), no rumo verda 
deiro de quinze graus e trinta minu 
tos noroeste (15»30f NW) do marco 
quilométrico número quarenta e trSs 
Ôton p9 43) da rodovia BR-llG trecho 
Pacajús-Horizonte e os lados a partir 
desse Vértice, os seguintes compri 
mentos e rumos verdadeiros: trezen 
tos metros (300 m), sul (S); cem me 
tros (100 m), este (E): quinhentos 
metros (500 m), sul (SI: seiscentos 
metros (600 m),'oeste (W); mil me 
tros'(1.000-w), norte (N); quatro 
centos metros (400 ni). este'(E); du 
zentos metros (200 m) sui (ë); 
cem mstros (100 m>, este (E).

II — A' execução da presente- 'au- 
torisafão de pesquisa fica sujeita às 
estipulações do Regulamento apro 
vado pelo Decreto n? 51 726, de 19

três (3) máximos saíários-mínimos do 
País, será transcrito no livro B du
Reeis'ro dos Alvarás de Pesquisa, da Ue fevereiro -Je 1963 e da Resolução 
Divisão de Fomento da Produção Mí-| no 3 de -,3 .) ãs abril <j8 1935 da Co_ 
nerai Departamento Nacional da Pró- aite^o Nac'onal de Snsígm Nuclear, 
dução Mineral do Ministério das Mi-.!' m — o título da. .autorização de 
nas e Energia ylido por dois (2) anos''"" '' * . - 
a" contar da data de sua publicação no 
Diário Oficial. 

Brasília. 28^de fevereiro d-e 1969.,
— António Dias Leite Jfmiòr.
(N? 3.128 — 27-1-69 — NCl'$ 23.00)

ALVARÁ N? 244, DE 28 DE 
FEVEREIRO DE 1969

O Ministro'de Estado dás Minas e 
Eneígia, usando' da-atribuição . qus 
lhe confere o ar$go 21 do Decreto-
-lei n? '227. dê 28 de lever^o df.

que será uma via au:ënuca 
deste Alvará, pagará de emolumentos 
três (3) máximos salàrios-T.inïivos cio 
País. será transcrito no livro B de 
Reïislro dos Alvarás dá Pesquisa, da 
D'vjf!ão de Fomento da Produção Mí- 
fTeral Departamento Naciôpal da. Pro 
dução- Mineral, dp,Ministério ,da^ Mi 
nas e Energia'válido por db;X( 2) anos 
a contar da data de sua publ^ação no"

Brasillï. 2*ft"d.s fsvere-ro ds M69. 
" " ' D ioi L"ite Jiiítíor.(Código de Mirieração)/alterado pelo (N? 3.127 — 2/hí-6fl '—. NCÍ'$
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COORDENAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE BRASÍLIA
RESOLUÇÃO^ DA JUNTA | dente, o primeiro, a 61.529 títulos e

W o ->it r,o í os demais cada um a «4.524 títulos.
*• "" °9 ' (?ua»/a — A'CODEBRAS outorgou,

A Junta DIrelora da Coordena vá o, ainda, ao BNH, em mandato irrevo-
do Uss^nvo.v.memo de Biasíha '— jgável, os n;ais ampl.cs poderes para
COU£BKAS- — na forma -do -dispôs- j prafccar em causa -própr; a r junto- aos
to n» artigo £•/> do Decreto-lei nu-1 órgãos competentes''os ares' nscsssa-
mero 302 ue 28 de fevereiro de 1967, í ncs à efetivação da transíerênc a ora
de acôïüb com deliberação tomada j fsiia na clausula Terceira.
por unan rmdacíe de votos na '33.* . Quinta — Por sua vez, o BNH, em
reunião tx^acrdinária de 28 de ie-i virtude cia aludida transferência . en-
vereiro a í 1969, resolve: trega de certilicados e outoigá, de
.Ratificar o instrumento que cnlrclpcdéics, da à CODSBRAS quitação 

si ïaziin o Banco ,%iar!ct>al da Ha-[ da. mencionada divida,. sob* a condi- 
bitaçao e a coordenado do Destn- ; cão suspensiva de que tal quitação 
volvmismo às Brasília, CODSBRAS, j-só produzirá efeitos, sfeja de qus na 
de liquití&cãi) e quitaç&o da divida{tureza for.após a efetivaãd a que te 
contraída pó.- esta CODSBRÁS, em'refere a Cláusula Quarta. 
4 ds asusto de 1967, com aquêl-e KS- i E. por estarem ass m juslos e 
tabeiccJnenio dï Crédito, transcrito, avençados, o BNH e a CODfíBRAS 
nos seguintes teimes: i assinam o presente em 5 (cinco) vias,"

••ïnsifumcnto lê Uqir.daçüj ' qu:-j rubrieando-o em todas as páginas na 
tacão 'da dívida que entre-si 'fezam Ipfcessnsa das testemunhas também' 
o Banco Nac.onal da HabrtaçâT P "a j signatárias^
Coordenação do DssenvolVjmsni.J^clí1 Brasília. DF., 3 de, marco de 19fi9. 
Brasília, na fornia abaixo: '— Gen. Mário Gomci~da 'Siii-a, Psf-

O Banco Nau.onal da Habiíaí.w ; £ : dente da Junta Ditetora. -- Kn>; 
<BNH), au.a:quia federal criada pé-: j>J'oer/.o Büsícs - Mcnieiro, Memb;o 
ia- Lei n." 4--.390, rf" 21 de agôs'.o dií:D;re!or da Juuta. .— Gen. J rapoan 
1964 com sede na Av«n d* . ?.a?i-j ds X. Potyguara, Mír.ïbro D:reior da 
dfnle Wilscsi n.' 164, no Estado ãa t Junía. 
Guanabara, nss;^ ato Teprí«anaao ; «. „ , 19 . fi9 
por seu D.reíor-Supsrinieadínte -^ - L ~ "*• 
Cláudio Luiz Pinto, e por s:u D;re- í A J uma Diretora c',a CrK;rdenacão 
tor Supervisor das Carteiias cte O;j2-'do Oesenyoiv.nrento ds Bra5il:a — 
•açõïs Especiais e de Hipotecas, ! CODSBRÁS — na foima do tiíspos- 

Carlos Vieiia da Fonseca, <is.í to na a; 1:20 j° i# Dícre v-j-l*i nu- 
um lado- e, de outro a Coordenarão j msj-o- ^02," de 2S de fevereiro de 1367, 
do , Desenvolvimento de B;asjl a j cê acôido com d2jzl>íra;;ao tomacia 
iCODEBRAS) entidade instituída i por unanimidade d* votos, na 90.* 
pelo Decreío-lei n.? 302, d« 28 de íí-íraunrâo ord:nâria ds 6 de março de 
i?ereiro de 1987, representada por sea;i9(i9: > 
Presidente, Mário Gomes da S:U-a.: considerando que a CO0SBRAS tem 
devidaniente autorizado pela RïKOlu-i por cbieilvo precipuo, orientar pla- 
ção n.? 202, de 16 de janeiro d ; 1969. i nejár, coordenar, exscutar e cóatro- 
de sua Junta- Dirçfora, têm jusío- e i lar as ativídaáís inerentes à- trans- 
acoidado firmar o presente nstru- j f erencia para Brssü;a dos órgãos <i« 
mento de liquidação e quitação de j «ovem» Federal (art; go 1.' do E>e- 
dívida, sob" as seguintes cláusulas: |creto-lei n° SOS, d« 28 de fevereiro

Primeva — Por contrato assinado de 1967);
m 4 de agosto de 1967, o BNH con 

cedeu à CODSBRÁS empréstimo, no
Considerando que, no ' atsrídiuienfo 

d s sua finalidade, a CQDSBR-As ge-
•alor de HCr$ 101.354.430.00 (cento; ,-e o'Fiindr> Rotativo Habitacional d* 

uni milhões, trezentos.e cinquenta |Brasília, entidade fiuancsn-a, através 
e quatro mil, quatrocentos e tririiajda «uai se realiza; 
21'UHeiros novos>,, o qual- em- vtrttítlsi Considerando que no interesse d« 

le correções monfit-áriats éífeva-se. em • aiínder àqu^ps òbjetivos, celebrou 
1.12.68, a NCrS 131.184.55660 ícan- ic.-nvénio cem o ^Instituto Nacional 
} e trinta e um milhões, c-enio e;^e Previdência Social. visando a 
essent» -e-Jqtiatro -milr^qu^vW*; - - ií-ansferèaeia- àessent» -e-qtmtro -miir^qu^iHViB-fs - jtïansí-ereacia- a -et>DEBRrAS,—como- 
inqüenta e seis cruzeiros noves e , gestora do KRHB dos b;èns imóveis 
essenta cantavojy equivalentes a; em construção, projeçõës adquiridas,3.871.445 (três 'mül;*.'s, oiiscsntos 
setenta e um mil e quatrocentos c

material de construção que o insti 
tuto possua em Brasília, bem como 
a cessão <te direito de aquisição deuarenta e cinco) -' Uaidades-Padrão ............

e Capital do BNH, destinado á Ursas (projeções) reservadas anteríor- 
orjstrução de 140 (cento e quarenta) {mente (publicado às fls. 2.361 — 
dificios, em Brasília totalizando | Diário Oficial de 17.10.68>; 
.236 (quatro mil, duzentos, e trinta • considerando que o convénio jã re- 
seis) • unidades habitacionais. 'ferido, fez incluir bens imóveis JÁ 
Segunda — Ainda segundo o a jus- J construídos e de há muito ocupados,' 

ado no parágrafo segundo da ciáu- 5 alguns' inclusive, condenados e 
ula Quaría do mesmo contrato, a l 'nterüítadcs, e mais do que isso,'safo 
2QDEBRAS obrlgou-se a pagar ,«o' j«dwe como fez ver a cláusula IV;' do

o 1empréstímo que este Inc cori- 
ed«u, nos- prazos entào .estabeleci 

dos optaíivajnent-e, em m,oèda. na- 
iorial. de uma só vez ou en? édu- 
as hipotecárias regularmente emiti 
as na toma do Decreto-lei ri' 7'0, 
e 21 de novembro de 1966, represen- 
ativas das créditos decorrentes da 
lien«ão das unidades, habitacionais 
onstruídas c,om os recursos forneci- 
os )>elo BïïH. ' . . 
Terceira — Agora .em pagamento 

Ia dtyida que contraiu, ^-a ........
ODEBRAS. dando cumprimento ao 
'sncsto no. artigo 3,? do Decreto*ïei 
.' 391. de 30 de dezembro, de 19G8 , 
•ansfe-re .ao B^ÏÏH, . às. ^--Obrigações 
.eajustàvèis do, Tesourp>, Nacional",
ue-çm seu,, nome setão' 'emíjíd|$ tia, 1 ' ',, _„,_.„._ —— . _ _„,._ 

^ do artigo1 ; 3.'' 'do éítjmò -De^.. condições de arcai com

referido convénio;
Considerando que «xistem outros 

bons imóveis em condições semelhan 
tes ocupados quë"-se encontram, Irre- 
çulàrmenre, por um sení'"número de 
barracos, constituindo a. crónica si 
tuação dç-.invasâo;

Con&iderando atender as situações 
que .ditos imóveis criaram contra 
riando os objéUyos que levaram a 
CODEBRAS 'à assinatura do referido 
convénio, como ïaz certo os sucessi 
vos .entendimentos mantidos;
• Considerando qVe os bens transmi 
tidos por irnposiçãp lesai de ôrgSo 
rjúblico .e outro s&o feitos pelo..valor 
histórico; , , , , .
• 'Considerando . que a <3OÍ>KJJÃAS" 
atr;avfe:d«;reòurj5.os"do,FRïïBi n

dade de - JftndlmpWmentos, contr»tu«li} 
do - ': "

„ .... a»..n}esnió. Ban,t
...... .<>-J3§ ç"ertíflc.àdòs i esoeci- do ÏNPÇJfrT-de ~&?us snt6cessoxes,': ï

cos à emissão''âó$ vreferMò&,frtôlóli solve:-.".. ' ' ' '<•<•..' \\ < '• : " '..'•'• -
ç h<!.. ononoi OTotoiTivTKJÔMi-.riinnnts Denurie'ar o. cònvénlo.-âs'sinRdo com
(\nnn's ««nino 9 nn^hog, OOOOP7 e -\ Tnstititto Nacional d«" Previdência

00028, 00003D »' 000065. oorrespon- Social '(INPS) e publicado no
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O/;ciaZ tíe 17 ds cuíubro de 1968, fo -
condomínlo público, instituído.e re-'V /» C-í W t V* C * i «•* V "i vvw» w ** — --- —, -- w>*i-*u..-..—-•— »- — , , .-

lilás 2.:iCl é ü.SM nas partes refe- g^ado por lei. os co-proprietói o., não 
rentes à ciàu.ula IÏ. itens 3, 4, 6, 7 podem, isoladamente, sem base em 
<• 14 ai s m c.:no a cláusula I, item dispositivo legal, avoear a si a con- 
3 leiras d e e , correspondentes aosUição dc proprietários sobre os acer\i*>. 
biocos 2o -íl 23 «rumadas 5,. 6, 1 & já incorporados ao FRHB, resolve:

que somente esta' 
irolvimenlo àe 
^ i.oie baixar

8> e 39- da SQN 403-4 e blocos 36, 
4! 4G, 50, 62 e 63 da SQN 405-6 em 
reoarcs P infrditado com respectivas :

Bvasíiia/lO dê niaïeo d« M69. —j Bras;lia JQ cíè março de 1S69. — 
oen. Márto Gomes da fitít-a, Prss'--: G(.n Mário .somes da Sílra, .Presi- 
oeíite da Junfa Duetora, —^ Etige- j^^ da Junta Di,.fctoïa — Engenheiro 
nh-ciïo Aíberío Basíos Monteiro, \ A;berfo uasíos Monteiro, Membro 
Membro O-reíçr da Junia. — G6 ~ j Diretor da Junta — Gen. Ira-poan de 
n£va! írapoai! <fe'. Â. polijguara, J,ï«m- A potyguára^ Membro- DSreior da _..... .- -. - Junta.

RESOLUÇÃO DA JUNTA 
K-? 215-69

A Junta Diretora da Cto denaç5.o 
do Desenvolvimento dc Brasília -_- 
CODEBRAS na forma' do disposto 
no arv.. 59 do Decreto-tei n? 302. de 
28 de fevereiro de 1967, de acordo 
com delibera?? o tomada por unanimi 
dade de votos, na 21f Reunião Extra 
ordinária de 11 de março de 1969,
resolve:

ovo Direíor 'da Jïmía.
RESOLUÇÃO DA JUJJTA , 

N°- 213- 83
A Junta Diretora da Coordenação 

do Desenvolvimeu o ' de Brasília — 
GO&EBRAS Jia forma do disposto 
no art 5" do Deereto-lei n« 302. de 
28 às fevereiro de 1967, de acordo 
com delibere cão tomada por unani 
midade de ;'ò os na 90* Reunião Ordi 
nária de 6 cie março de 1969, resolve:

Autorizar o Senhor Presidente da 
Comissão instituída pela v Portaria 
n" 649-68, de 10 de dezembro de 1968, 
a proceder a realização da Con 
corrência Pública, para aliecaçco das 
viaturas consideradavS inservíveis.- de 
acordo com levantamento feito pela 
Comissão e conforme Mapa Demons- 
tralivo, enviado pelo * Dr. Ènio _.„...... .
Drumn o id Presidente da Comissão,! de 4 (quatro) andares e 6
datada de'10 de fevereiro de 1969. j apartamentos por xndar. no SHCE- _____ _ __ ____ ; _._.._ _ ., ..__
excluindo entretanto da mesma reia- j Sul, projeção 8 foi o- no valor de e quatro mil. quinhentos e cinquenta,
cão os seguintes vp!culog: INCrç 359.209,26 (tregcntos e cinquenta j e se_s. c..uzeiros novos e sc-ssen a ceu-

„ ,. „ . • , „. o |e nove mil. duzentos e nove cruzeiros j tavos), equivalentes a ^.871.445 (tré-s
l — Kombi-V' — cor azul — Placa j__ovos e'-wnte e seis centavos), senrio í milhões oitocentos e setoma e v-n> 

48.07 —.Ano 1904 — 36 Hf. Motor o pagamento feito à vista, de acôrc o m__ e quatrocentos e quarenta e cln o

Desen-.oSvimento 
CODEBRÁS. e o 
Forças Armadas

de Brasília 
Estado-Maior d'íw 
EMPA para com-

que entre si fazem a Coordenação do f_n_o no va_or dc Kcr$ rputei.íSOOO 
~ " ' '" (cento e um ratlhôes. trcze.ni.es c cin 

quenta e quatro mil, quatrocentos e 
cruzeiros noves > o au?l. n :\ 
de correcões rr o .etúríaí-,. elc-pra e venda de 24 (vinte e quatro 

apartamentos, situados na Quadra 703.

tód-as as"1 páginas, na presença d~a 
testemunhas também signa^rra5, 

"deliberou-se baixar a Resolução d* 
Junta Diretora n" 211-69, aprovando. 
Nada mais baveudo a tratar, • Senhor 
Presidente deu por encerrado os tra 
balhos, mandando lavrar a presente 
Ata p'ara (Distar e para os demais 
efeitos legais, detern inándo sua publi 
cação na íórma regulamentar. A'a. 
quê, depois de lida e achada confonnj, 
vai assinada pclos integrantes da J 1 n- 
la Di:«tora e^ por m/m Armando o? 
Tommasi, Secretário da Junta Di -.'-^ 
terá. -x Gen. Muito Gomts áj ;rira, 
Presidente da Jun'.a Diraoia - Kv-

'genbejio Alberto Estilos M>nt'iro, 
Membro-Diretor ds Junia. — O'-i.

llrapoaji de Á. Polyçvára, Mtmoro Di- 
retor da jv.n,a.

JUNTA DIRETORA
Ata da "• Viges • na Primeira Scw.,o 

Extiaordinãria da. Junta Dirc^-MU 
da Coordenação du Desenvcliiim „ - 
to fe Brasília "CODEBRÁS".
Àcs onze dias do mês de março T; 2 

mil novecentos e sessenta e note, u-s 
9:00 horas, no Gabineia do Presicis:;- 
te cia Junta D-rstcru da Coordei.:;- 
ção do D£S3nroivimento de Bia^ihu 

i— CODEBHAS, no décimo-^segui/-^ 
lantiíii- do Eíiiticio AhOiaâa. 'sito R.J 
Setor Comercir.l Sul, em Bras;iia — 
Distrito Federal, reun.u-ss extrao:';;- 
uàriamente a Junia Drratoia rt.i 
CODEBRÁS, pur convocação do t' - 
iihcr Presiaeate da Junta DirC'.,.ia 
estando pres33HCí c* Senhores (.• .- 
neial Mário Gemes'"Ca 'Silva. ;ut,.o 

vava-se. em 31 de de dezembro d.-j Presidente, Engenhairo Alberto ~>

dação e fluitação da divrõa coatraída 
por esta CODEBRÁb com aquele Es 
tabelecimento de Crédito e para a 
qual assinou o Instrumento do liqui 
dação e quitação da dívida r.o; se 
guintes 'termos; "Instrumento d«,li 
quidação e quitação da dívida que en 
tre si fazem o Banco Nacional da 
HabitaçSo e a Coordenação do pesen- 
volvimenío" de -Brasiíia. na forma 
•abaixo: O Banco Nacionarüa Habita 
ção (BNH) autarqnia federai criada 
pela Lei n''4.3BO. de 21 de agosto de 
1984, com gede na A venais JÁ i-sidün- 
te Wilson, tí> 164, no Estado da Gua 
nabara, neste ato represen( aao por 
seu Díretor-Superinl«.'denie. Cláut('o' 
Luiz Pinto e por seu Diretor Super 
visor das Carteiras de Opera?.õ?s Es 
peciais e. de Hipotecas, Luiz Cari.» 
Vieira da Fonseca, de um lado. e. d*; 
outro, a Coordenação do Dcscm o vi - 
mento de E.tóUla (CODKLÍÍ.ÁS/' 
entidade instituída pc:o Dfcre.',o-'ci 
n» 302 de 28 de fevereiro de 1907 
representada por seu, FJres!dr-n;e. Má 
rio Gomes da Silva, devidamente au;o- 
ri?ado'pela Resolução n? 202. de 16 de 
janeiro de 1969, de- sua Junta- Dire 
tora, têm juste e acordado f; »:ar o 
presente instrumento f& liquicação e 
quitação de dívida, sob as s:gain;c-s 
cláusulas: Çrimeira -~ Por c-cnireuí! 

. , i assinado em 4 de ag>5s o de 1607 o 
l — Aprovar o Convcmo Eopewal BNH conced«u à CODEBRÁS eir.pres-

1968, a NCr$ 131.164.556.60 (cento e 
trinta e um milhões, car.to e '^- ísnta

n" B-202.449, Chassi n? B-4.Ò71.143.
2.— Kcmbí-V — cor preta — PiRea

46.88 — Ano 1959 — 36 HP, Chassi
n" 73.842. 

3 — -Kombi-V — cor cinza Piaca
49.50 — Ano 1S66 36 HP, Mo.o: 
r^B-272.182 — Chassi n' B-5.083.929. 

Brasília. 10 de março de 1969. — 
Gen. Mário Gomes da Süva, Presi 
dente da Junta Diretora — Engenheiro 
Alber-to Bastos Monteiro, Membro 
Diretor da junta — Gen.

com a proposta aprovada peia Re 
solução da Junta Direíora n* 210-69, 
ficando, entretanto, excluído dês|.e 
Convénio, a aquisição de 12 (dozer 
apartamento^ na Asa Sul do Plano
Piloto de Brasüia, nos
Ofício n* 73-1.103-69. do Senhor Pre- 
sideníe-da Comissão de r' 
EMFA conforme consta do 
n" 1.169-69. 

2 — Autorizar o General Mário Go-

UnidadeA-Padrão de Capiial 6o BNH. 
destüjado à construção cie liO '.esn'0 
e quarenta) edifícios rin Brasília, 
totalizando 4.236 (quai o mil, duzcn- 
tas e trinta e seis) unidades habiia- 
clonals. Segunda — Ainda segundo o 
ajustado no parágrafo segundo da 

Obras do Cláusula Quarta do mesmo côa toa to 
> Processo a CODEBRÃS obrigou-se a pagar RO

do-

i tos Monteiro e General Irapogij ('e 
[Albuquerque Porygüára, Membros i.>.- 
jreíoreb-, comigo Ai mando Di Toniii.;,- 
.si, Secretário da Junta Direi.j;-i. 
; Abertos es trabalhos, foi ii-áa e ai-> v- 
'vada a Ata f;a reun.ão aníerioi. A 
i reunião teve ;-c-r íinalidnáe s pi s.,-, .r 
a minuta de Con-.Onio Eàpecial d t. r 
celebrado entre a Coordenação cio 
Desenvolvimento c'e Brasília — C:j- 

pSBRAS, e o Estrcio-Haícr cias ft;- 
íças Armadas — EMPA, pá;a ceai/v» 
'• e venda cie um bioco õe T4 (\ ;n i - e

. - _ , _. , - , mês da Silva, Presidente desta Coorde- de A. Poiyçiiara, Membro Diretor da ! nação do Desenvolvimento de Brasília,
' ia assinar o referido Convénio. 

| " Brasília. 11 de março de 1969. —
Junta.

RESOLUÇÃO DA JUNTA ' 
N" 214-.Í55 " " '

A Jvmta Diretora da Coordenação 
do Desenvolvimento de Brasília — 
CODEBRÃS na forma do disposto 
no art. 5? d3 Decreto-lel n? 302, da 
28 de fcverei o de 1967, de acordo 
com deliberação tomada por unanimi 
dade de votos na 30* Reunião Ordi 
nária dc 6 de marco de 1969,

Considerando os termos do Ofício 
OCHa,'82;69. da Caixa Kconózniea Fe 
deral de Brasília encamiabant,o cópia 
Xerox do Oficio ,n? 23-01^83, 'do Ins 
tituto Nacional de Previdência Sosial 
— INPS;

Considerando que o Decreto número 
5I5.7JJ3, de 25 de agosto de 1965, Só 
seu Art. 13 esjabelecqa a constituíçf o

Considerando, que o § 2? do Art, 13 
do citado Decreto, "diz: "A Incorpo 
ração do Fundo do aceno a que cê 
refere os itens .11, III e IV deste 
artigo, será fejta pêlos" òrgÃos pro 
prietários pelo custo do mesmo;

•CônsideranO que o S-51? do mesmo" 
artigo dia: "Os Ins;átu,to de" Previ 
dência Soei?! 3 IfiASE, as Autarquias °" B""'-*"1" • de Economia Mista ò 

lòmicas federais terão 
assegiirçda ,«>.direito deíc;orprc 
nas lOistruoõcs residenciais

íídrfo Sttwüítt-O,

dente da Junta Diretora — Engeniie\ro 
Alberto Bastos Monteiro, Membro 
Diretor da Junta — Gen. Irapoati^âc 
A. Potyguára, Membro Diretor 6a 
Junia.

JUNTA DIRETORA
~s

Ala da 20* (vigésima) Sessão Extra- 
orãinária da Junta Dire ora

cedeu, nos prazos então 
optativamente. em moer1 » nacioral, da 
uma só vez. "ou em cédulas hipote 
cárias, regulamente emitidas ns íor- 
ma co Decreto-lei w 70. de 21 de

ctosde-4SC6.
créditos decorrentes da "alienação das 
unidades { habitacionais construídas 
corn os recursos fomeelcios pelo BNH 
Terceira — Agora, em pagamen'o da 
dívida que contraiu, a CODEBRAH. 
dando cumprimento ao disposto nó 
Art. 2? do Deereto-lei n? 391. de..30 
de dezembro de 1968, transfere, ao 
BNH/ as Obrií?acões Reajustáveis dowui-flctnu u« «/ITOIU uirK uru «» _p_»«Of,r( _ NfiíHoia', mip Pm *e,i

Loordenação do_ Desenvolvimento tfe ^°f LS t ISLT^

o.. pa proporção .de '; -e . * '; .
QStèty*?.^o; ainda, .os termos- d», 

Consultoria ;Jiír;tóica âesfà 
de, que seMo

Habitacional-de Brasíli» .uin,,

CODEBRÃS,
Aos vinte e oito dias do mês de 

feveeiïro de mil novecentos e se&senia 
e nove. às 9,00 horas, .no,'Gabinete do 
Presidente da Coordenação do Desen-
,õ vfmento dê Brasília — CODEBRÃS 

na décimo segurido. antíar do Edlfínio 
Alvorada, sito no Setor .Comercial Sul. 
em Brasília — . Distrito Federal, 
reuni u-se extraordinariamente 4 Jun 
ta Diretora da CODEBRÃS, por con-
o",açáo do Senhor Presidente, .estando 

yrOsen-ies os Senhojes General Mário 
Gomes" da Silva, como Presidente, En 
genheiro Alberto" Bastos .Monteiro e 
General Irapoan -. de Albuquerque 
Pofeguárá. Membros Díretqrcs -to.ni- 
go Armando Dl Tosimasi,'Secretário 
da Jxintá Diretora. Abertos os Tra- 
•balhCs, fql"-lidn"Je aprovada a-Ata da> 
RéiUMftQ áht->rïor;'Ko Expediente o, 
Sïnlwr Piíesidehte General !MUÏÍ,Ô, 
Gomes . dá fillvà. 'con^unicpiï à juní a 
]DJretòra_. "ó" tésultaãp de, pá;-'——'

ira !af .tíoè^/üátés iiMjs coji.o 
Nacional da Htòitaç&o paia a

foi.

emitidas na fonnrf do Art. 3-' 
do citado Decreto-lel. entregando ao 
mesmo Banco, neste ato. es certifica 
dos específicos relativos à emissão dos 
referidos títulos, de n°s. 000001 000003 
a 000011. 000013 a 0006Í8. «00020. a 
000025; ,000027 e 000028 000030 a OCÜOCS, 
correspondente, o primeiro, a 64.529 
títulos e os demais cada um. a 64.524 
títulos. Queria — Á CODEBRÃS
o itorga. ao BNH, em mandato. ,irrevogável, os mais amplos poderes 
para praticar, eia. caaisa própi i<i. junto 
aos órgãos competentes, os atos ne 
cessários à eíetivàçâo d-a Vansferêacia 
ora feita na Cláusula 'S'.

Quinta — Poi- ^ua vez o BNH, em 
virtude 4a aludida transferência, en 
trega tfe certificação 6 outorga dê uo- 
déres. dá à CODËERÃS quitação "tía 
mencionada ;dl.ívida, sob .'a .condição 
suspensiva dc que tal quítaçSo só 
"pfoduzírà efeitos, seja dfe cmetofttureía 
for "apôs a çfetivnç§Q a .que se refere• -'«• .Cláusula !Qiun$a, E, .•por^.csfàri 
àSslm ..lustoV-ê iXv,ènç^ãos, To''&»« 
é'4 a CODEBRÃS assinala'o presente

rubricando o em'i;

si.uadc n
.'Sul e projecto 08 (oito,>. _ r o 
de NCr§ 3õ9.509.26 (trezcn'"-.-- 

e cinquenta e r.c\e mil, duzeiH;^ t 
nove cruzeiros novos e vinte e vis 
centavos', sendo o pagamento ' sito 
á v^sía,. de acordo com a prof»o^ta 
aprovada pela Resolução ca Jur.ia 
râreTora "ïiüraero 2W-69, confo.nie 
consta do processo n? 648-69 e aue- 
so 1.169-69, delib.erou-se baixa; a 
Resolução da Junta Diretora nuine- 
ro 215-69, aprovando o mencionado 
Convénio Especial, ficando, entrei.au- 
to, excluído do mesmo 12 (do2,j ) 
apartamentos na Asa Sul do Plano 
Piloto de Brasília, de cbuforrmüuds 
com os termos cio Ofício n' ..... ...
073/1103/69, ao Senhor Presidente a.i 
Comissão de Obras do EMFA, ooiiS- 
tante do processo n« 1.103-69, íicí.n- 
do ainda, o Senhor Presidente Ge 
neral Mário Gomes da Silva, autori 
zado a assinar o citado convénio. Jía- 
da mais .havendo a tratar, o Senl.or 
Presidente deu por encerrado os tra 
balhos, mandando lavrar a pressn^e 
Ata, para constar e para os deaiais 
efeitos legais, determinando sua pu 
blicação na forma regulamentar, Ata 
que, depois' de lida e achada confor 
me, vai assinada pêlos integrantes d^ 
Junta Diretora e por-mim Armando 
Di T-ommasi, Secretário da Junte Di- 
retorâv -i- Gen. Marta Gomes da Sil 
va, Presidente da Junta Diretora- — 
Eng? Alberto-Bastos- Monteiro, Mem 
bro Diretor da -Junta. — Gen. íra- 
poan àe A. Albuquerque, Membro DÍ-* 
retor,da. Junta. ,.
Ata ãa .Oçtogësinia Kona Sessão Or~ 

4inãria; da. Juntït Diretora da Ço- "-*""~-'~*d âo^eseKvçMmento àv

Aos vinte e ssis idia? do mês da 
fevereiro de mil novecentos, f
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ta e nove às 9:00 horas, na sala de com o Instituto Nacional de Previ-
teuniões da Junta Dlretora da Co- dénci? Eocial CINPS) e publicado no
ordenação do Desenvolvimento de D iário Of.dal de 17 de outubro de
Brasília - CODEBRAS, no seti.no 1808, fls. 2.361 e 2.362, nas partes
andar do Edifício Alvorada, sito no referentes a cláusula II, itens 3, 4,
Betor Comercial Sul, em Brasília — O, 7 e 14, assim como a cláusula ï.
Distrito Federal, reuniu-se a Junta item 3, letras d e e, correspondentes
Diretora da CÓDSBRAS, em data aos Blocos 26 27, 29. (Prumadas 5,
anterior a normal, em virtude de o 6, 7 e 8) e 30, da SQN 403/4 e BV>
6enbor Presidente da Junta Direvo- cos 36. 41 46. 53, 62, e 63 da ........
rã ter que viajar -ao Estado -tía Gua- SQN 405/6, em reparos e InterdUe-
nabara, estando presentes os Seul- o- dos, cem respectivas projeçoes e a 49
rés General Mário Gomes da Sãva, lotes de terrenos residenciais, locah-
como Presidente, Engenheiro Alberto zados em Taguatinga (D. F.) (QNE
Bastos Monteiro e Gïiu?.,l üap-^n 126, lotes l a 42; lostes números 23,
de Albuquerque Potyguá.a, M.mtjros £5, 27, 31, 33, 35 e 37), deliberou-se
Dlretores, comigo Armando Di Tom- aprovar a Minuta de Resolução nos
masi, Secretário da Munia DLrewia. termos apresentados, que foi trans-
Abertos os trabalhos, foi lida e ap:o- formada na Resolução da Junta Dl-
vada a Ata da reunião anterioi. No reto-a numero 212.69; no terceiro
Expediente, o Senhor Presidente Ge- item ,o Senhor Presidente da. Comis-
neral Mário" Gomes da Silva, conn:- fão instituída pela Portaria numero
nieou à Junta Diretora, sua ida ao 619-68, de 16 de dezembro >de 1968,
Estado da Guanabara com o fim de destinada a proceder a alienação das
concluir junto ao B-.N.H., os ijus- viaturas consideradas inservíveis,
tes finais de liquidação do empreiti- apresenta o levantamento íeito pela
mo contraído por esta CODEBRAS Comissão, enviando Mapa Demons-
com aquele Estabelecimento de Cie- trativo, deliberou-se^ baixar a Reso-
dito, nos termos do convénio finan- lucâo da Junta Diretora número 213,
ceiro celebrado entre ambos, face a de 1969, autorizando a realização da
emissão pelo Tesouro Nacional de Concorrência Pública, ficando excïui-
Obrigaçôes Reajustáveis em favor do, entretanto, da relação apresenta-
desta Coordenação. Nada- havendo a da os seguintes veículos: Kombi-V —
deliberar, o Senhor Presidente deu cor azul ~ Placa 46.07 — Ano 1964
por encerado os trabalhos, mandan- — 36 HP, Motor n" B-202449, Chassi
do lavrar a presente Ata, para cons- n? B-4071143; Kombi-V — cor preta
tar e para os demais -efe.tos legais. — Placa 46 88 — Ano 1959 — 36 IIP
determinando sua publicação na í >r- — Chassi n? 75842; Kombi-V — cor
ma regulamentar, Ata quê, depois de cinza — Placa 49.50 — Ano 1S65 —
lida e achada conforme, vai assu.s- 36 H? - Mrtcr n° B-212182 —
da pêlos integrantes da Junta Dire- Ch?ssi n° B-5083929; no quarto it»m,
tora e por m;m Armando Di Tom- o Processo número 388-69 — Eleva-
masi, Secretário da Junta Diretora. dores Schindler do Brasil S. A., so-
— Gen. Mário Gomes ãa Silva, Pie- Ticita. pagamento dos. serviços exe-
Bidente da Junta Diretora. — Eng° cutados e em continuidade aos eon-
Alberto Bastos Monteiro, Membro D;-, tratos anteriores dos seguintes blo-
retor da Junta. — Gsn. Irapoan de cos: £QS 203 — Bloco l — mês de
A. Potyguára, Membro Diretor da Janeiro de 1968: SQS 203, Bioco 2,
junta meses de novembro e .dezembro de

	1967 e janeiro de 1968. bem assim as- 
	sinatura do Temo Aditivo para ins-
S^ã£, ' mna,n 1í,W>«doSB "^"g
üos D1 °COS 01, 02. 03, Oa, 06, 31, 32, 44 
*» SQS 405/6; deliberou-se dar vis-

gnto iXfpSSS nSïïSLra 
Aos seis dias do mês de março de de 1969 — Senhor Chefe da Divisão 

1969, às 9:00 horas, na sala de leu- de Incorporações, solicita instruções 
niões da Junta1' Diratora da Coorde^ ao Senhor Chefe de Gabinete da Di- 
pação do Desenvolvimento de Brasi- retoria Técnica, de como pfoceder 
lia — "CODEBRAS", no sétimo an,- dada a divergência existente nos ju- 
flar do Edifício Alvorada, sito no Se- ros qu° devem ser cobrados, com re 
ter Comercial Sul, em Brasília — ferëncia ao Convénio celebrado entre 
Distrito Federal, reuniu-sé a Junta esta Coordenação e o Ministério da 
Diretora da CODEBRAS, estando Agricultura, deliberou-se dar vistas 
.presentes, -vOs. J3enhores,_Ge.neraL_.Màr -ao~Senhor- Diretor-Técnieo;— no-sex-to 
tio Gomes da Silva, como Presiden- e último item, o Processo número . . .
*e,- Engenheiro Alberto Bastos Mon- 1.213-69 — Caixa Económica Federal 
teiro e General Irapoan de Aibu- de Brasília', encaminha Oficio núme- 
querque Potyguára, • Membros Direto- ro~ 23-01-83, ae 21 de fevereiro de 
tes, comigo Armando Di Tommasl 1969 do Instituto Nacional' de Previ- 
Becretário da Junta. Abertos os tf a- dência Social — INPS, solicitando 
talhos, foi lida e aprovada a Ata da àquela Entidade Financeira, sustar o 
reunião anterior. Na Ordem do Dia, recebimento do 'pagamento de llqul- 
composta de seis itens, foi apresfm- dação de débito proveniente de alic 
iado no primeiro, a Exposição de nação de Imóveis de sua proprieda- 
Hotivos do Senhor. Presidente dr de, ~~&tí nova comunicação sobre o 
Junta Diretora, referente aos reque- assunto, deliberou-se baixar a Reso- 
rimentos do Senhor Capitão Murillo lucão da Junta número 214-69, de 
porto Castilho e da Senhora Maria terminando que somente esta CODE- 
de Lourdes Queiroz "'erreira' Nuucs BRÁS, pode baixar normas com r^-s- 
da Silva, quê pedem autorização pá- peito a liquidação de débitos prove 
ta alugar os apartamentos números nientes da alienação de Imóveis in- 
808, Bloco 8-H> da SQS 304 e CÜSj corporados ao Fundo "Rotativo Ha- 
Bloco E, da SQS 304, respectivamen- bitacional de Brasília;- de Confortai- 
te, a Junta Diretora indeferiu os pé- dade com o parecer da Consultor!) 
didos, e resolveu não permitir a lo- Jurídica. Nada mais havendp a deli 
«ftção de imóveis adquiridos através berar, o Senhor Presidente deu poi 
fia Divisão de Incorporação desta Co- encorrado os trabalhos,' mandando la_ 
drdenaçâo, de acordo com o Parecer vrar a presente Ata, para sonstar 
terbal do Senhor Diretor Técnico, só para os demais efeitos legais, detw 
ï^pS™50 d°« me/mos ^^ mihaudo sua publicação na íorm 
ÏSS^£t%£S£^& regulamentar; Afã .que, depois de li 
órgão que determinará a maneira de âa e achada conforme, vai assinada 
como deve1 , ser realizada a referida pêlos integrantes da Junta Diret~r 
ffimR^WSSSL*111^ 9B?» élíft e P°r mta ^™««<fc D i Tommasl. ~ 
S"Bcomf doT^SSÃ O»-.'»*» ComfS da sito./ *^i 
Imóveis, recebendo os mesmos de,,vol-r dèrilc da JuAta Dirçtorai — Euge 
ta e oficiar aos requerentes .dando nheirò Alberto Bastos Montem.

Membro Dü-etor da Junta. ^ Gen

JUNTA DIRETORA
ta da Nonagésima Primeira Sessão 
Ordinária da Junta Diretora da 
Coordenação do Desenvolvimento 
de Brasília "CODEBRAS".
Aos doze dias do mês de marco de 

lü novecentos e sessenta e nove, às 
:00 horas, na saia de reuniões da 
Junta Diretora da Coordenação do 

Desenvolvimento de Brasília — 
CODEBRAS, no sétimo andar do 
Edifício , Alvorada, sito no Setor Co 
mercial Sul, em Brasília — Distuto 

'ederal, reuniu-se a Junta Diretora 
ia "CODEBRAS", em data anterior 

normal, em virtude de o Senlnr 
Engenheiro Alberto Bastos Monteiro, 
.lembro da Junta Diretora, ter que 
iajar ao Estado da Guanabara para 

tratar de assentos de interesse des 
ta CODEBRAS, junto ao Ministeiio 
io Planejamento e Coordenação 'je- 
'0,1, estando presentes os Senhores 
eneral Mário Gomes da Silva, co-

JUNTA DIRETORA 
àta da Nonagésima Sessão Ordiná-

rin ria ïi/ntn Di-pfnra fla Cnnràe- 
Taçío^^DLnMnentl feBrl 
süïa "CODEBRAS" .

Droouç ro fca, denunciando o convénio assinado DlretÓK da "Junta.
« ^ **»»

mo Presidente, Engenheiro Alberto 
Bastos Monteirp e General Iraplcan 
de Albuquerque Potyguára, Membros 
Diretores, .comigo Armando Dí Tom- 
masi, Secretário da Junta D.Iretwa. 
Abertos os trabalhos, foi lida e apro 
vada a Ata da reunião anterior, tfa 
Ordem dó Dia, foraip "discutidos vá 
rios assuntos de ordem administrati 
va desta CODEBRAS. Nada haven 
do a deliberar, o Senhor Presidente 
deu por encerrado" os trabalhos, man 
dando lavrar a presente Ata, ,jara 
constar e para os demais efeitos Je- 
gais, determinando sua publicação 
na forma regulamentar, Ata que, de 
pois de lida e achada conforme, vai 
assinada pêlos integrantes da Junta 
Diretora > por mim' Armando Di 
Tommasi, Secretário da Junta Dire 
tora. — Gen. Mário Gomes da, Sil 
va, Presidente da Junta Diretora. — 
Eng° -Alberto Bastos Monteiro, Mem 
bro Diretor <a Junta. — Gen. Ira 
poan de A'. Potyguára, Membro 
Diretor da Junta.

MINISTÉRIO DO INTERIOR
GABINETE UO MINISTRO

PORTARIA INTERMINISTEP.IAL N? 15, DE 6 DE"MARÇO DE 1963
Os Ministros de Estadc do Interior, da Fazenda e do Planejamento" 

e Coordenação Gera,' 1:0 uso da delegação de poderes de que trata o 
Decreto n^ 62.571, de 19 de abril às 19b8. e tendo em vista o disposto 
no artigo 18, aã Lei u' 3.692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, con- 
sideranao que o Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvol 
vimento do Nordeste (SUDENE atraveá da Resolução n» 3.623, de 29 
de fevereiro de 1968, aprovou o Parecer da Secretaria Executiva daquele 
órgão, propondo fosse reconhecida prioritária ao desenvolvimento da re 
gião, para efeito de isenção de impostos federais, a importação de equi 
pamento novo, nesta cescritt, consignado â empresa "Bentonit União 
Nordeste S. A.", de Campina Grande, Estado da Paraíba e destinado 
ao beneficiamento e comercialização de arguas bentonítitas ou coloidais;

Considerando o Parecer do Conselho de Política Aduaneira;
Considerando, enfim o que consta do ofício com que o Superinten 

dente da SUDENE encaminhcr a proposta do Conselho Deliberativo do 
mesmo órgão resolvem:

l?; Fica declarada prioritária ao desenvolvimento do Nordeste, para 
efeito de isenção de impostos • federais, a importação Je equipamento 
novo, a seguir descrito e. consignado à empresa; Bentopit União Nordeste 
S. A.", de Campina Grande iPb.):

'Item Especificação
Quantidade | Valor Total 

a ser

Conjunto tncompteto>^. de m°agem flj 
•secagem ãe uetonita, pela sitema 
EcKby, âe /a&riccçôo NeumOnn & 
Esser, composto, principalmente, Aos 
seguintes equipamentos;

a) Boca Ae entrado, na coluna, 
em bimetal laminado;

6> Coluna de - secagem, em bime 
tal laminado, montado sêbre o 
desiníegrador;

c) £ïes'7ite.0ra£íor, em aço inoxi 
dável,"

^ d) Sepáraavr eietrostâtico, ern bl- 
1 metal lamínaao;

e) Silos de .retorno]' com regula 
dores automáticos;

/) Moinhc âe um rôl°;
'g) Otrador áe a( qUVnte, incom- 

pleto-ï-.....^..............

Importada CIF USS

157.887

1.1 —-Com respeito ao motores elétricos que eventualmente acom- w 
panharem a maquinaria Afiça; sun Similaridade, para efeito, da isenção de 
que trata a presente Portaria,, para. ser çxãminada., pela. Alfândega, de., 
destino quandc dcl ' desembaraço aduaneiro.'"na hipótese da os,-mesmos 
seguirem regime tarifário 'Wówio, obssrvando.-se o disposto na - Circular - 
h?. 16, de 28 de agësfo de 19JÏB. do Senhor Ministro tia Fazenda\ t-,

2?) -Está Portaria entrará ein vigor "na data de'sua', publicação. '*- 
José Costa.Cavalcanti. — António Delfim «eito.. —, Hélio. Belírío...,
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PORTARIAS DE 13 DE MARÇO 
DE 1969

O Ministro d<; Estada do In tenor, 
aã uso das atribuições que lhe tão 
Conferidas pelo Deeteto n"- 54-026, de 
Ü5 de fevereiro de 1967, tendo em v-s-
ta o que dispõem o Ato CompUtnentar i lu u»>, ~~~ ã".'*ïï'~ÃÏ >)\ AZ i miho de 
B» 89? de 20 de destoo de 1968 e o »m a Lê, n* 4 34 , fle 21 < e f *<> Qe 
becreto n» 6^883, de 20 de, <to«feo TJM e «- l' ao »tr;ta « »•^ 
tis 1968 a rt Tif^vftr.r» n9 fi.?.ü83 ae lyoc (-itíe o Decreto n' 63.Ü83 de 1968 
t o que consta do Processo Ml nume- 

1.342, resolve

Wï 119 _ Dispensar, a pedido, o dos Processo? n's ...— -- .. 
Rpnhnr sebastião Bezerra de Araúlo e 343-69 deste Ministério, resolve:?rur^?,^ "" "*"• • ii,

dt
, - - . -- - „ _ in*-

O Mmisííïo dó E&iaáo do Inf-ínoi.jtrícala n* 1.355.448, no caj ^. eu• " '"íispetor de Cwrcivto e Telt^iai^i 
-'T-21C.1C.C, au QUO.ÍÍIO cie 1-ôijv.ü 
jo D.?parta(.:3uto dos Correio» c ic- 
égraíos, civ iïiâíIiAeíio dão Coniu.-i-

oreto-lei
lê 1967, _—..__..__ .-._.
foiço, do art. 30, do Decreto número
81.544, de 17 de outubro de 1967
tolve

no uso das a-üibuições que lhe coníe-

«» 17 d« Jiíll.o de 1064, ai Is. 
do Decreto-!el n* 2ÜO, de 25 de feve 
reiro de 1967, tendo em vi3ta o que 
dispõe o Deccreto n' 62.460, de 25 ás 
março d 619S8, resolve-

N» 120 — Incluir 'a Secretário- Ge 
ral Adjunto deste Ministério entre as

- -..i- ^ n

' N* 116 — Piorrogar por mais 30 
(trinta) dias o prazo concedido no 
Item n da Poetaria n» õ, de 6 .de Já- ._. „_„.._ . .. 
neíro de 1869, publicada no D iário autoridades de que tratam os arte. i 
Oficial do dia 14 subsequente, que de- e 2? da Portaria n» 087, de 27 de ís- 
signou a Comissão de Investigação -^reifo de 1969. 
Sumária das responsabilid,ades pêlos O Ministro de Estado do interior, 
ilícitos praticados na 2* Inspetoria usando da competência delegada pelo 
Regional, da Fundação Nacional do " " --•-----' -•- 
índio (KNI), com sede em Belém, Es 
tado do Pará.

do Decreto n? 60.740, de 23 de maio 
vista o que 

á 2.C63-E9, do
-~,,-.. „........- _._ _ ..-isjos e Tele-
•rafos e 252--69, desta Ministério.

de 196.7, e tendo 
onsta dos procssso 

Departamento dos

Decreto n? 60.740, de 23 de maio de 
1967, e tendo em vista o que consta 
do Processo do Ministério do interior

N." 201 — Aposentar, dó acordo 
com o artigo 176, Usm III, cimibi. 
nado com o artigo 178, item III, tíaj 
Lei n.v 1.711 de 28 d-3 tmtanvo •'••'

reso]v
O Ministro de Estado do Interior, N» 124 — Aposentar, n<> Quadro de 

no uso das atribuições que lhe confere pessoal, extinto, da antiga Fundação 
o art. 6» do Decreto nï 64.026, de 17 Brasil Central, de acordo com o Ar 
de julho de -1964, e art. 209, do De- tigo 176, item III, combinado com o 

n? 200, de 2§ de fevereiro Art. 178, item m, da I>ei n? 1.711, 
combinado como Parágrafo de 28 de outubro de 1952, Lindolfo

Pinto de Castro, no cargo de Escre- 
re- vente-Datilógrafo, código AF-204.7 

José Cosia Cavalcanti

MINISTÉRIO 
DAS COMUNICAÇÕES

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIAS DE- 14 DE MARCO 

DE 1969.

O Ministro de Estado das Comu- 
, no uso da atribuição que 
o artigo 1°, alínea "c" do 
n? 60.740, de 23 de maio de 

o

tamento dos Correios e Telégrafos e 
258-69, deste Ministério, resolve:

N? 199 — Conceder aposentadoria, 
de acordo com o artigo 100, item III, 
§""1?, combinado com o artigo 'ifll. 
alínea "a", da Constituição do Bra-

, no Quadro de Pessoal do Depar- 
.-.nentq dos Correios e Telégrafos, 
do Ministério das Comunicações, a:

N»" 197 - Prorrogar, por mais uv« 
(1) ano, a partir de 2^de fevereiro de 
1969, nos termos do artigo 2? do De-

Newton Faria 4a^Sü¥â,_Tégjiiço_ âè 
Equipamentos Telefónico nível 14. 
lotado no Conselho Nacional de- Te 
lecomunicações (CONTEL), e dos 
servidores Adão Gomes Ferreira 
Eletricista Instalador nivel 9=53, 
Francisco Mariano, Motorista nível 
8-A, Lino da Silva, Telegrafista nível 
14 e Norberto Nascimento da Silva, 
Ëombeiro nível 5, lotados no Depar 
tamento dos Correios e Telégrafos, 
que se encontram prestando serviços 
no Gabinete Militar da Presidência 
da República, sem prejuízo dos ven 
cimentos e demais vantagens dos 
cargos que ocupam. , v

O Ministro de Estado das Comu 
nicações, no uso da atribuição' que 
lhe confere o artigo l», .letra ''a'1 , do

.
2) Célia da Luz Coelho Telles, uia- 

trícula n? 1.714,910, no cargo de 
Postalisía CT-202.12.A (Processo nu-

matricula n? 1.305.906, no cargo de 
Postalista CT-202.14.B, (Processo aú- 
111 ero 48.464-67);

4) Djanira dos Santos Cabral, ma 
trícula ri? 1.371.927, no cargo de 
Agente Postal CT-205.16.C iProces- so o» ~~~ "'

5) 
Mattos,
«

Lourdes ,,„,.-_..„ 
rnatrfcula n» l 586 6á7 nl

N« 198 — Conceder aposentadoria, 
de acordo com o artigo 28, da .Lei 
n» 1.229, de 13 de novembro de 1950, 
a Lucier Marangoni, matricula nú 
mero 1.385.426, no cargo de Telegra 
fista GT-207.16.C, do Quadro de 
Pessoal do Departamento dos Cor 
reios e Telégrafos, do Ministério das 
Comunicações.

O Ministro de Estado da's Comu- 
ïiicaçëes, no uso da atribuição que 
lhe confere o antigo l», )etra, "a",- do 
Decreto, n» 60."740, de, 23 gê m>io 3e 
1967, e tendo em vista o quê consta 
fios processos n»s 746-69, -do Depar-

de Agente Postal CT-2Ô5.16. 
n<? 16,524-68);

Odete Corrêa Machado 
...avuvu.o, „• 1.381.527, no cargo a í. 
Agente Postal CT-205.16.C (Procss- 
so n? 21.905-68);

7) Marleta Pedreira de Albuquer 
que Martins, matrícula n? 1.371.787, 
no cargo de Telegrafista CT-207.16.C

9) Norma Vànuchi Vezzoni, matri 
cuia n? 1.306.464,- no cài-go de Pos- 
talista CT-202.14.B (Processo núme 
ro 51.849-67);

10) Roma Mazzoleni, matricula nú 
mero 1.305.005, no cargo de Telegra- 
fteta CT-207.16.C (Processo numere 
46.676-68);

11) Zilda Rodrigues Duarte, matri 
cula n» 1,949.99.8, no pargo de Agen 
te Postal CT-20jj.í6\C (Processo aü-

iyb

Estado das Comuni- 
ng jiso da atribuição que "Ihi 

ré o artigo í', letr» "a", do Oe- 
nf 60:740, de 23 de i\\»io de 

e tendo era yisíã o que epngta

O

me

de íuíaao das
o artigo

Ue. . 
1953, n0 Quadro de Pessoal do

202.16.C do Quadr/ de Pessoal, do- 
Depai^amento dp» .Corííioï e Ttlá- 
fraía-, «o Ministério tí-i^ C'ciauiil'.a-« 
í.õt:-,.

O Mu"á'>tr 0 de ,E-.'u,iS tíí,.; C.i.iU- 
ri;açõr-j, no UÍQ da aúi. íu iiáo ' (,ue 
í'-"; c-jníjCic o srtijo l.'J li.ni "a", cio 
L\Í-ÏS<Í> n v 6Ü.740, do 23 «j ).,;-.;.• cê 
5.r)v7,'<. t-nao cm v'i:;) s o qüc C'-, «-ta 
dw," !-.<„„.,. os nvs 4^.1'ji-Co do DCT,

l Ê » ± Vó Oealt' Miuá-êti ), i''..K J

l KV 2,/õ — AUersr o dooí'!,,? < ;i3- 
ti/.o â -2 20 de cuiJD.o fie laííó na 
;;aue que conceúeu '&....,/'nia-jo.va, 
(J6 'acórtio com o arti-jo 2y fia Lei ivi- 
ir.íiü 1 .U20, de 13 a.? r.ovcr.ib. > üe 
ísoO, a Carlos Cor .'cia C^m-a. 
taí 0 / cia Postalista CT.202.15 )3. 
Qawro III, P, rte 'Ptin:iue.iU 
antigo Ministério_ da X'ia-ã'j c O 
^úblicas, para declarar nii<r> a 
oíntadoria em apreço dcv: s>or vó 
acracia efetivada nos têrrno-í do 
tiç<o 28, da lei acima ntuaa ü^ i 
CT.202.16.C, no cargo á s i ol;:i1 
nominacão, dos mesmos

no 
do
CÏ3
as

, partamento dos Correios e
Ministério das Coinunicaçoes a.

êarte e Mlnlstórlo?-- Cortoí *.« 
de '

.. Anderçon Maurício de Oliveira.! (nsOfitoria Geral de 
matricula n? 1.285.918, no cargo de| 
Jarteiro CT.203.12.B tProcÊS&o nu-' 
mero 45.046rde 1968):

Arlinda Maia, matricula número
Postal 

Sã. 135. de1.284.305, no C4rgó {3e 
CT.205.12.A cPjoroãso n. 
1965^;3> Bruno Russo, matricula núip.-ro 

.063.606. no cargo ds Postiüista 
!T.202.12.A (.Processo n.9 11.218 de 

1968);4) César Augusto Pantoja Gonçal 
ves, matricula n.' 2.150 426, no cargo 

Carteiro CT.203.10. A (Processo
ire cie Carvalho, 

ï 014,376 r o cargo de 
CT.207.12 A (Pioccsso

PORTARIA DE 13 DE 
DE 1969

n° 43.404i.de
O Ministro de Estado das Cot.nini-j 

cações, tendo em vi3'.a o que consta ' 
do' Processo 331, deste Ministério, e 
de acordo com art. 2.° do Decreto 
n.° 47.433, de 15 ae dezembro tíe |

•esolve: 
N.' 202 — Autorizar, a pedido, o

exercício em Brasília, na Delegacia 
rgioiial dos Correios p Telégrafos, j 
i Suelly Gusmão Emerick, Posta- j

------^—— -J« T3^c-

O Inspetor-Geral de Finança^ do 
Ministério das Comunicações, no uso 
das atribuições que lhe confere o er- 
tigo 10, alínea -c", do'^ Regimento s 
Provisório- da- Inspetoria Geral de 
Finanças, publicado no D iário Oyieial 
de 5.7".68, resolve:

2 — Delegar competência ao Dire- 
tor-Geral do Departamento de Ad- 
m:nistraçáo para, observadas a le 
gislação e norraas em vigor, trai ar 
dos 'teguinres assuntos de une.esse 
desta Inspetoria:a> ordenar o empenho de despesas 
por eonta de créditos concedidos ã 
Inspetoria Geral de Finanças;

ü> movimentar recursos de qual- 
o.uzr n-itureza que forem cieposi ados 
em tontas bancai i-as abertas em no- 
ms ca Inspeíoria Geral de Finanças; 

i assinar autorizações para paga 
mento de pessoal, bem como arbitrar 
.diárias e ajudas de custo, em virtu 
de1 de deslocamento de funcionário 
da Sede; ec?) requisitar passagens aére'as à, 
debito deste, órgão, em quí 

— Willer Castetto

soai, Parte Permanente 
mento dos Correios e 
deste Ministério.

O Ministro de Estado das Comu 
nicações, no uso da atribuição 'que J 
Hhe confere o arügQ l.°, alínea "c' ! i 
do Decreto n.? 60.740, de 23 de maio' 
de 1967, resolve:

N.» 203 — Prorrogai1 , por ir: ais i/rn 
(1) ano, a partir de 1.' de fevereiro 
de '1969, nos termos do artigo 2.' do 
Decret0 n-9 61 - 776. ds 24 de novem 
bro de 1967, o afastamento de Ma 
riano dos Santos Oliveira, Postalista 
nivel 12.A, dp Quadro de Pes-pal, 
Parte Permanente, do Departanwrto 
dos Correios e Telégrafos deste Mi-

DEPARTAMENTO 
DE ADMWIS TRÂÇÃO

PORTARIA DE 12 D$ IvÍARÇO 
DE 1969 "^

O Diretor-Geral do -Departamento 
de Administração, no uso das atri 
buições que lhe confere o artigo 10, 
item 3 do Regimento Provisório do 
Departamento de Administração, pu 
blicado no Diário Oficial de 14 de ju 
nho de 1968, resolve;

N» l — Delegar competência ao 
Chtfe da Seção de Material da DH 
visão de Serviços Gerais deste De- assinar ----*-•-=—

do cargo que ocupa.
O Ministro de Estado das _ 

nicações, no uso da atribuição ,. 
lhe confere o artig0 1.», letra "a' 
do Decreto n.' 60.740, de 23 de maio 
de 1967 e tendo em Vista ò que 
consta- dos Processos ns. 24.744-67 
do DCT e 251.69 desta MiQlstério. 
resolve:

N.» 204 — Conceder appsenlsiçl&ïftt 
de acfcdp com o «ríígo "100, lfem

- * * n '»'v»MÍ*1*tAy4i\

CONSELHO NACIONAL1 
DE TELECOMUNICAÇÕES

Departamento Nacional 
dê Telecomunicações

Divisão Jurídica
DE 23 Dl JANBÜÏQ DJB " -

O Direbor 
Departamento N 

»o d»
Jurídica do 

de Telecom.
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t» 5, de 19.8.33, do CONTEL, lhe 
confere a Portaria*n° 738, de 4.9.68. 
do Diíetor-Geral, tendo em vista á 

.informação do Setor Técnico e o que 
mais consta <Jo Processo n° 19.511 de 
11968, resolve:

1 N» 105 — Autorizar a "Ráfeio Bor- 
borema, s. A.", concessionária do 

„serviço de radiodifusão sonora "em 
ondas médias, pelo Decreto nume- 

.tro 22.299, de 17.12.46, e permissio- 
* toaria do citado serviço em ondas 
«tropicais pela Portaria n' 294, de 20 
tíe março de 1951, na cidade de Cam 
pina' Grande, Estado da Paraíba, a 
Cperar sua estação de ondas médias 
no horário de 08:00 às 05:00 horas 
'GMT, e ondas tropicais de 09:00 às 
'03:00 horas GMT. — Luiz Felippe 
'úos Santos Martins. — Respondeu- 
Bo pela Divisão.
!(N» 9.957 — 14.3.69 — NCr$ 8,00)

PORTARIA DE 24 DE JANEIRO 
DE 1969

O Diretor da Divisão, Jurídica do 
Departamento Nacional de Teleco 
municações, no uso da competência 

Hjue, com fundamento na Resolução 
JB» 5, de 19.8.68, do CONTEL, lhe 
confer» a Portaria n° 738. de 4.9.63. 
ido Diretor-Geral. tendo em vista a 

"• Informarão JÚRI constante do Pro- 
te?so n° 15.545-66, anexo ao 6.301 de 
5964. resolve:

N*' 120 (31 — Autorizar a "Rádio 
ÍJornal ao Povo Limitada", pennissio- 
mária do serviço de radiodifusão so 
nora na cidade de Limeira, Estado 
de SSs PÍUÚO. a alterar 6 seu con 
tra fo sc~'al. em fiinrSo às eleição <ío 
cotisfa Homsni Forte. pava exírcJ" 
jn carc» de seu Diretor-Superiníen-

A entjdade 'deverá submeter à 
fcp-rova~5o deste Departamento, no 
prazo d« 6o (sessenta) dias, a contar 
'da difa da nublicaeão da nrcsente 
Portada no Diário Oficial dá Urjão. 
o ato leial ora autoriwdo. _ Luís ' 
iFeZíope aos Santos Martins — Rés-' 
flon^ndo pela Divisão. 
'(N° 9.963 — 14.3.69 — NCr$ ISCO) !

PORTARIA DE 28 DE JANEIRO 
DE 1969

Õ Díretor da DIvúão Jurídica do 
, Departamento Nacional de T e l e c o- 
municações, no uso da competência 
que, com fundamento na Resolução 
n» 5, de 19.8.68, do CONTEL, lhe 
confere a Portaria n* 733, de 4 9.63 
do Diçetor-Geral, lendo em vista a 
informação do Setor Técnico è o que 
mais consta do Processo n» 10.667-69, 
resolve:

O Diretor da Divisão Jurídica do 
Departamento Nacional de Teleco 
municações, no uso da competência 
que, com fundamento na Resolução 
nf 5, de 19.8.68, do CONTEL, lh.e 
confere a Portaria'n' 738, de 4.9. " 
do Diretor-Geral, tendo em vista a

N» 145 (3) — Autorizar a "Rádio 
Minas S. A.", concessionária do ser 
viço do radiodifusão èonora em on 
da média, na cidade de Belo Hori 
zonte, Estado de Minas Gerais, pelo 
Decreto tí> 36.573, de 7.12.54, a fun 
cionar em horário ilimitado. — Luiz 
feliype aos Santos Martins — -Res 
pondendo pela Divisão . 
(N? 9.280 — 12.3.69 — NCr$ 7,00) 
PORTARIA DE 5 DE FEVEREIRC 

DE 1969
O Diretor da Divisão Jurídica do 

Departamento Nacional de Teleco- 
trunicações, no uso da competência 
que, com fundaraenio na Resolução 
n? 5, de 19.8.68, 'do CONTSu, lhe 
confere a Portaria n' 738, de 4.9.68, 
do Diretor-Geral, tendo 'em vista o 
Parecer JÚRI n» 13-69 constante do 
Processo n? 17.354-68, anexo ao nú 
mero 50.631-64, resolve:

N? 222 (3) — Autorizar a "Rádio 
Record S. A.", concessionária do Ser 
viço de radiodifusão sonora na cida 
de de São Paulo, Estado de são 
Paulo, a efeíuar a seguinte transfe 
rência de acões:

Acionistas Ações 
De

José Augusto Siqueira
Para 

Paulo 'Machado de "Carvalho
Netto . , . .................. 500

Rogério Rodrigues Thomaz .... 331
com o que passará a ser o seguinte 

o seu quadro social:

A C I O N I S-TA S

João Baptista do Amaral .,...,...,
•Paulo Machado de Carvalho . .... 
Teófilo de Almeida Sá . ..........
Raul Gama Duarte . ..............
Paulo Machado de Carvalho Netto . 
Rogélio Rodrigues Thomaz . .......
Pedro Edmundo Santoro . .........
'António de Toledo Passos . .......

Ações .

2.502.909
2.500.908 

831
831
5CO
001

246,246~

Valoí •

NCr$' 
2.502.909,00

' 2.500.908',00 
831,00

• 831,00
500,00
OOT f\n

246,00
246,00

Total 5.006.802 5.006.802,00.

A entidade deverá submeter à 
aprovação deste Departamento, no 
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar 
da data da publicação da presente 
(Portaria no D iário Õjiciffl da União, 
D ato legal ora autorizado. — Luiz 
Velippe aos Santos Martins — Res 
pondendo pela Divisão.

(N» 9.244 — 12.3.69 — NCr$ 22.000)

Divisão de Engenharia
" PORTARIA DE 24 DE JANEIRO 

DE.J1969
O Diretor da Divisão de Engenha 

ria do Departamento Nacional de 
Telecomunicações, no uso da com 
petência que, e o m fundameito na 
Resolução n' S, de 19.8.68 do .... . 
PONTEL lhe confere a Portaria nú- 
taero; 738, de 4.9.68, do JMretor- 
Geral, e, tendo em vista o que cons 
ta do Processo n' 20.060-66, resolve:

N? 126 (2) — Permitir a "Constru 
tora Irmãos Cabral & Cia.. Lida.,

executar a titulo precário Serviço Li 
mitado Privado, mediante a instala 
ção de estações de radiocomunica- 
ções observadas as seguintes condi 
ções:

1) Prazo: Indeterminado
•2) Locais de Transmissão e Re 

cepção:
Fixa:

Praça Vidal de Negreiros, 63 S/405 
•— João Pessoa — PB

Deslocáveis:
2 (duas) estações
3) Frequência: 3173,0 kHz
4) Potência: 50 watts '
5) Horário: HX, compartilhado, 

Indeterminado :
6) Classe das estações e natureza 

do serviço: •% " .
FX-D-CV — estações fixas e des 

locáveis, correspondência privada. -
7) Classe das emissões e largura 

de faixa: 3A3J — Banda Lateral Su 
perior ' ,

8) Sistema Irradiante; — Dip^o 
meia onda

II — Não é permitida a ligação 
entre estações deslocáveis.

Hl — Autorizar o uso do Equipa 
mento Transmissor de fabricação de 
"Eletrônica Xavante" modelo TR- 
50-SBP de 76 watte, com especifica 
ções técnicas aprovadas ps3a Porta 
ria n? 227 de 27.3.67, devendo operar 
com potência reduzida para 50 watts

A permissionária dentro do prazo 
de seis (6) meses a contar da data 
da publicação desta Portaria, dará 
início à execução do"serviço, após re 
querer ao DENTEL a vistoria das 
instalações e consequente emissão da 
licença de funcionamento.

O não atendimento dos prazos es 
tabelecidos, implicará em ser torna 
da insubsistente a .presente Porta 
ria. — João Victõrio Pareto Neto — 
Diretor da Divisão de Engenharia do 
Dentei em exercício. 
(N? 9.960 — 14.3.69 — NCr$ 24,00)

PORTARIA DE 24 DE JANEIRO 
DE 1969

O Diretor da Divisão de Engenha 
ria do Departamento Nacional de 
Telecomunicações, no uso da com-
jetência que, com fundamento na 
Resolução n? 5, de 19.8.68 do ......
CONTEL lhe confere a Portaria nú 
mero 738, de 4.9.68, do Diretor- 
Geral, e, tendo em vista o que cons 
ta do Processo n? 13.844-65, reslove:

N» 127 Ï2) — Atendendo ao que 
solicitou a Empresa de Viação Aérea 
Riograndens-e S. A. e de acordo com 
parecer da Diretoria de Rotas Aéreas 
do' Ministério da Aeronáutica cance-
ar a sua estação de radiocomunica- 
ções e de radiofarol em Campo Mou- 
rão autorizadas a funcionar pela
'ortaria n? 995-54 e pelo Decreto nú 

mero 36.020-64. — João Victõrio
'areio Neto — Diretor da Divisão de 

Engenharia do DENTEL em'exerci 
to. 
W 9.277 — 12.3.69 —- NCr$ 7,00)
PORTARIA DE 24 DE JANEIRO 

DE 1969
O Diretor da Divisão de Engenha- 

te do Departamento Nacional de 
Delecomunicacõïs, no uso da com 

petência que, com-,fundamento ns 
Resolução n' 5, de 19.8.68 do .......
CONTEL lhe confere a Portaria ntt- 
mero 738, de 4.9.68, do Diretor-! 
Geral, e, tendo em vista o que cong» 
ta do Processo n' 50.256-64, resolves

N» Ï30 (2) — Permitir à "Cia. 
Construtora Paranapanema S. A." 
executar a título precário Serviço li 
mitado Privado, mediante a instala 
ção de estações de radiocomunicaçflïl 
observadas as seguintes condições: '

1) Prazo: mdeterminado
2) Locais de Transmissão e ftt» 

cepção:
o.) Rua Libero Badaró n' 50} •»' 

18' andar — São Paulo-SP. . ^
Z>) 2 Estações deslocáveis f
3) Frequência: 6802,5 kHa
4) Potências: 
350 W (estação fixa) 
100 W (estações deslocáveis? 
6) Horário: • "% 
HX — Compartilhado, Indetermt*' 

nado
6) Classe das estações" e nature» 

do serviço:
FX-Des-CV — Estação Fixa, des 

locáveis, de correspondência privad$
7) Classe das emissões e largura 

de faixa: 
3A3J — Banda Lateral Superior
8) sistema- Irradiante: Dipolo de 

Meia Onda
2. Autorizar o uso dos Equipamen 

tos Transmissores de fabricação da 
INDËLMON modelos SB-350-OC d< 
350 watts e SB-100-OC-l A de 100 
watts, com especificações técnicas 
aprovadas pelas Portarias ns. 84 de 
3.2.67 e 85 de 3.2.67.

A pennissionária, dentro do prazo 
de seis-(6)' meses a contar da data-u 
da publicação desta Portaria, dará 
nício à execução do serviço ora 
jermitido, após requerer ao ........
DENTFL a vistoria das instalações e 
:onseqüente emissão da licença de 
'uncionamento.

O não atendimento do prazo esta-
lelecido, implicará em ser tornada
nsubs'>tente a nresente Portaria. —
rcão Victõrio Pareto Neto — D iretor

da Diyisão de Encrenliaria do .......
DENTEL em Exercício.
N 1? 9.274 — 12.3.69 — NCr$ Cl.OO).

Divisão de Economia e Estatística
- -• ' PORTARIA DE S3 DS JANEIRO DE 1969
O Diretor da Divisão de Economia e Estatística do Departamento Na 

cional de Telecomunicações, no uso da competência que, com fundamento 
na'Resolução n? 5, de 19.8.68. do CONTEL, lhe confere a Portaria n? 738, 
de 4.9.68, tío 3irs,tor-GPral do DENTEL e, de acordo com o artigo 61 do 
Decreto n° 57.611, de 7.1.6ti, e tendo em vista o que consta do Processo nú 
mero 17.496-67, resolve:

N? 095 (5) — Autorizar a Prefeitura Municipal de Ipeúna, a cobrar à 
partir dss'a. data. nos serviços., de telèfoiVa urbanos e interrurbanoj que 
executa em sua área ã -:-, concessãc, em Ipeúna, no Estado de São Paulo, as 
tarifas constantes da tabela anor.a, a fim de. atender aos custos opera 
cionais.

2. A partir fiesta data, as no-vas admissões de pessoal, somente serão 
computadas nas despesas comprovadas as suas reais necessidades. — Fran 
cisco Silveira Mediei, Diretor da Divisão de Economia e Estatística.

TABELA ANEXA À PORTARIA N? 096
• PREFFITUR4 MUNICIPAL BE IPEÚÏIA '. ,.

DISCRIMINAÇÃO — TARIPAS-AUTOMATICO 
A — Assinaturas Mensais

Residenciais e Poderes Pudicos 
Outras Classes ............. ....
Extensões Internas ..............

B — Serviços Eventuais
1. Instalações,: '•

— Linhas Individuais .....^............................
— Extensões Internas ..................................

2. Mudanças:.
— Na mesma propriedade ao assinante ................
— Para outra propriedade ..............................

3. Transferência de responsubilïúaás assinante ............
4. ReligaçõQS de aparelhos desligados a pedido ou por culpa 

do assinante ............................................
B. Telefones Públicos, por cnamada Iccal .....................

6> Linha de som paro transn:ïscCss urbanr.s (esportivas," cí 
vicas, etcD por dia .....................................

5/50 
6,00 
1.40

20,00
5,00

10,06
20,00
50,00

5,00
005

20,00.
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Sr,
•*•f

a 

a

j!'•
?•i
í '

SERVIÇO

I — Classe TT (Chamada simples 
de Telefone a Telefone). 

l

3 minutos 
iniciais

0,15

Minutos 
excedentes

0,05

II — Classe Especial (Chamada pa 
ra determinada pessoa, "a co 
brar para ramais de ""mesas 
de ligações e com hora apra 
zada para falar).

INTEGRAI»

3 minutos 
Iniciais

0,2*

Minutes 
excedente»

0,09

III — Tarifa dé^aviso: NCr$ 0,04 " S
(N' 009.965 — 14.3.69 — NCr$ 44,00).

DEPARTAMENTO DÓS CORREIOS E TELÉGRAFOS
Delegacia Regional 

da Guanabara
PORTARIA DE H DE MARÇO 

DE 1969
O Diretor Regional dos Correios e 

Telégrafos da Guanabara, usando das

i atribuições que lhe confere o art. 41 
'do Decreto n? 20.850 de 26 de dezem 
bro de 1931, resolve

N? 361 — Dispensar, a pedido, da 
função gratificada símbolo T^-P, 
Chefe da S.T.A.R., o Motorista nlve 
10, matrícula 1.179.466, paulo Lins d 
Mello. — Diretor Regional.

TERMOS DE CONTRATO
MINISTÉRIO DAS-MIMAS 

E-ENERGIA
Gabinete do Ministro

-,
Termo dê-Convénio que entre si fa 

zem o Ministério das Minas e Ener 
gia, por parte ao Governo da união, 
e á. Companhia Hidrelétricü- âa Boa 
Esperança — "COHEBE'', visando 
ao emprego de recursos orçamenta 
rias, no valor de AíCrS 2.000.000,00, 
nos'termos da Lei n" 5 .546, a s 29 
de novembro de 1968
Aos 20 dias do mês ds março de 

1969, presentes na Secretaria de Es 
tado das Minas e Energia, o Doutor 
António Dias Leite Júnior,' jlm stro 
de Estado das M.nas e Energia, por 
parte do GovêrBO da União, em c 
fgrm:dade com ò que d»sp£e o Item 
VIII, do Art. 5?, do regulamento api-j- 
vado-pelo. 43'ecr.eto-_n? .57 810. - de. ii .de 
"fevereiro de 1966, e o Sr. Rubem"-Fur 
tado Gueiros, por procurarão, por 
parte da .Companhia Hidreiétrica da 
Boa Esperança — "COHEBE", inscri 
ta no Cadastro Geral de contribuin 
tes, do Departamento de Arrecadação 
do Min'stério da Fazenda.sob o nú 
mero 10.865.806, 'doravanje designada 
apenas "COHEBE", conforme creâ-s 
ciais apresentadas, deliberaram ass- 
nar o presente Termo._ de Convénio, 
visando à coordenação "lia apl:cação 
do recurso consignado na Lei de Moios 
n? 5.546, de 29.11.68, nos termos da 
Lei n° í.676, de 16.6.65, regulamen 
tada pelo Decreto n1» 57.617. de 7 de 
janeiro de 1966. cem observânc'a <5.o 
qu« dispõe o Decreto-lei n° 36. de 
30.12.66, e dos Decretos-leis nte>eros 
199 e 200, de 25.2.67, e aas Cláusulas 
seguintes:

'Cláusula primeira — A COHEBK, 
toma a seu cargo a execução da so- 
guinte obra, e com o emprego do va 
lor a- seguir citado, em consonância 
com o que prevê a. Lei n' 5.546, de 
29.11.68 — PrOjeto' COHEB& — a) 
Construção de sangradouro. Barra- 
gem,l-Linnas, Subestações e casa de 
força, de acordo com o Plano de Apli 
cação aprovado ... NCrç 2.000.000.00.

l l? A COHEBE, obngar-se-à, no 
caso de não executar diretamwte os 
serviços aqui .mencionados, a contra^ 
tar a sua, execução ou ò fornecimento 
dós materiais necessários, com firmas^ 
ou entidades especializadas e idóneas,

habilitadas à total ou parcial realiza 
ção do Plano de Aplicação, nos pra~ 
zos previstos, em condições técnicas 
economicamente vantajosas.

§ 29 Os contratos com fornecedores 
de materiais ou equipamentos e cgm 
construtores ou locadbtes de serviços 
para execução do Plano de Aplicação 
preverão os pagamentos por material 
entregue ou obra feita.

Cláusula segunda — O Go"èrno da 
União, por intermédio do Ministér.o 
das M'inas e Energia, contribuirá com 
a importância de NCrS 2.000.000,00 
(dois milhões de cruzeiros novos), pa 
ra a execução do presente Convénio, 
importância esta deduzida na escritu 
ração da Inspetor.a Geral <ie Finan 
ças, do Mnrstério tías Minas e Ener 
gia, conforme Nota de Empenho nú 
mero l, datada de 13 de março de 
1969.

§ 1a A contribuição do Governo da 
União; correrá, à conta--do-crédito or- 
çamentáno registrado no oioamento 
Geral da Un'ão, para o Exercício Fi 
nanceiro de 1969, vinculado ã seguin 
te classificação:' L8; n* ï ï-18 de 29 
de novembro üe 1988 — Art. 4°, 
Anfcxo 5 — Subanexo 5.12.00 — Mi- 
nistér.cï das Minas e Energia — Uni 
dade Orçamentaria 5.12.03 — Depar 
tamento Nacional' de Aguas e Ener 
gia — 4.0,0.0 — Despesas de Cap-t,a£ 
4.3.0.0 — Transíerênc.as t".e Capitai 

4.3.3.0 — Auxílios para Obras Pú- 
bl:cas — 09.05.14.1,042 — Projeto 
COHEBE ... NCr? 2.000.000,00.

i 2' A liberação do recurso fica vin 
culado à aprovação do Plano de Apli 
cação correspondente, na forma do 
Art. 2', "do Decreto ri» 52.102 de li 
de janeiro de 1988, comprometendo-se 
a COHEBE, a executá-lo fieimerite, as 
sim como as modificações que porven 
tura sejam introduzidas pelo Min'£té- 
no obrigando-se a cumprir todas as 
determinações da vigente legislação 
aplicável à matéria.

S 3° Na contribu.ção ,1o Ministério, 
será deduzido a incidência do per- 
ïentual previsto no art. 2' do Dsçreto 
n? 64,010, de M VSfi»

Cláusula terceira — A conta oriun 
da do lpresentes Termo sob o jSÜulo: 
Companhia Hidrelétnca da Boa Es 

perança — "CO.HEBE", viucalada a, 
dotações do Ministério das Minas e, 
Energia — tei n» 4;61?e*<3* laç.-HR", 1 
será movlmçïïïsiï» nas Agencias do'

Banco do Brasil S/Ar nos termos do 
Decreto-lei n» 96, de 30.l2.3f.

Clausula quarta — A COHEBB, na 
execuç£,j dos serviços relativos ao 
presente Termo de Convénio, s* obri 
ga à fiscalização do Departamento 
Nacional de Aguas e Energia, na for 
ma do regulamento aprovado pelo De 
creto a? 57.617, de 7.1.66. •? á da fiis- 
petoria Geral <^e Finanças.
' Cláusula quinta — A CüHEBE, te 
obriga a mandar colocar em local üe 
destaque da execução dos oerviços uma 
placa, conforme modelo a ser forne 
cido pelo Ministério. -

Clausula sexta — As despesas de 
correntes da Cláusula 'anterior e as 
de fiscalização dos serviços, referidos 
na Cláusula Quarta/ correspondentes 
a transportes, diár.as para locomoção 
e alimentação, correrão por ema da 
pai cela constante do "Plano de Apli- 
íaçãò" sob o titulo: "Encargos Di 
versos".

Cláusula Sétima — O emprego dos 
recursos, a serem recebidos peia 
CQHEBÉ, deverá ser reai-zado até o 
fim do exercício financeiro no qual fo 
ram liberados, ficando rigorosamente 
vetada a emissão de cheques em que 
figuerem o nome da própria Compa 
nhia, destmada a efetuar depósito pa 
ra reabertura de contas no exercício 
subsequente.

Cláusula oitava — Na forma do re 
gulamento aprovado pelo Decreto nu 
mero 57.617, de 7.1.66, a COHEBS se 
obriga a fazer a comprovação da apli 
cação dos recursos até 31.: 70. na íor- 
ma" do que prevêem os Decretos-leis 
Ú9s 199 e 200, ambos de 25 2.Ç7. « se 
rão entregues no ano segu n te, outros 
rtcursos, s« efetuada a prestação de 
contas dentro do prazo 'e?ar

Parágrafo único. Os «ccumentos 
comprobatóríos da prestação de con 
tas constantes desta Cláusu'a deverão 
ser encaminhados â Inspetoria Geral 
de Finanças, do Ministério da? Mi 
nas e Energia em duas '2) v.as nos 
termos do Oficío-Circular — DAUnú 
mero 401-69.

Cláusula nona — A COHEBE fica 
obrigada ao cumprimento das deter 
minações da Lsi n° 4.797, de 20 ds 
outubro de 1965, resulanuntada 
Decreto n? 58.016, de 18.3.66.

Cláusula décima — O prsssnte Con 
vénio terá vigência a partir tie sua 
publicação no "Diár:o Olíc.ã1 ", p?)o 
prazo de dois (2) ancs financeiros, não 
se responsabilizando o Governo da 
União por indentação alguma caso 
haja impedimento em sua executo.

Cláusula décima-primeira — Fica 
eleito o foro desta Capitai para d'ri- 
mir quaisquer dúvidas que se or'g:na- 
rera na execução do presente Ccnvë- 
nio.

E, estando justos e acordados, para
"•~"~a e validade integral do que ti- 

cou estipulado, lavrou-se o premente 
instrumento, o qual cispois á s ífro e 
achado conforme, vai ass-inado pelas 
partes já mencionadas e pe'as teste 
munhas a todo o ato píessntes: An 
tónio Dias Leite Junor, Bubem Fur 
tado Guejros, Testemunhas: Geraldo 
Gomes Pinheiro e Jamií Suaidem, e, 
por mím Linda • Mana Santos com 
Exercício na Inspetoria Osrarae Fi 
nanças, do Ministério das Aímas e 
Energia, que lavrei 0 presente Te'rmo.
— Brasília, 20 de março de 196!;. — 
Linfta Maria santos. E eu, António, 
dos Sastos Ribeiro, também com Exer-: 
uíclo na Inspetoria Geral de F;nanças > 
do Ministério das Minas e Energia,
*_... ---íxa,A ,rista ,j0 regístro dp fls. 
14v. à 16, do livro n° 15 de Termo de 
~!onvëmo.

Brasília, 20 de março de 1969. — 
António dos Santos Ribeiro, 
Chefia DAF-1. .^-<-

633-B — 20-3-69 — NC»S 63.00).

MISTÉRIO " 
DO PLANEJAMENTO 

E COORDENAÇÃO GERAL
Coordenação do 

Desenvolvimento de Brasília
Convénio especial que jasem o Es'.aao 

-Maior das Forças Armadas (EWVM 
e a-. Coordenação do Desenvolvi 
mento dê Brasília 
para cessão de unidades 
ciais.

I — introdução
Aos 11 (onze) dias do mês de- mav- 

ço do ano de mil novecentos «? se=.sí;i- 
ta e nove, no Gabinete da Presulcn- 
cia da Coordenação do Desenvolvi 
mento de Brasília, décimo scjrunf.o 
andar do Edifffiio Aivorada, nes1.? ci 
dade de Brasília, Distrito Fïseral. 
perante o senhor General . 
Gomes-da Silva, Presidente da 
denacão cio Desenvolvimento de B.a- 
silia,' simplesmente CODEBRAS. .. o 
senhor Coronel Engenheiro RoíTto 
de Almeida Ssrra, Presidente aã 
COEMFA, como Representante do £s- 
tado-Maior das Forças ArmacA:,»^- 
pKsmsnte. EMFA^ fica- ajustaao urh

ui.- 
T.te3

Convénio -Espscial' de cessão &a. 
dades rssidenciais com as seg 
cláusulas:

II — Do Objêío cio conrënn
Cláusula Primeira — A COD2BUAS 

gestora do Fundo Rotativo HaTfa- 
cional de Brasília de quï treta > cr- 
tigo 65, parágrafo 4° da Lei numero 
4.360 de 20 de agosto de 1984, dispon 
do de projeçõcs e obras em B: AÍ J a, 
dentre as çuais que ficanv no £eu>r 
Habitacional Coletivo Econctnico. Sul, 
adquiridas à Companhia Ur&anizaüora 
da Nova Capital — NOVACÁÍ-" acor 
da em ceder e transíerir ao EMFA 
o bloco de 24 apartamentos s;tuado 
na Quadra 703, de 4 andares e S snar- 
tamentos por ancar, no SHCE.S.I! e 
respectiva projeção n? 03.

Parágralo ünico As mencionadas 
unidades residenciais se composm. 
cada uma, de uma sala .3 'Urfrs; 
quartos, banheiro, cozinha com . . . 
9333 m2 üe área.
III — nas condições de pagamtr.cO 

Clausule Segunda — O Eslar.o1'- 
Maior das Forças Armadas Se oo;:í;a 
a entregar d:retamente àCODEBRAS, 
através do Banco 0*0 Brasil 3. A., a 
importância cie NCr$ 359.20923 (Tre 
zentos e cinquenta e nove mil, cu- 
a?ntos e nove cruseiros novos e ci.-iis 
e seis •f.ei-iavcs) no ato da assinatura 
do près^.ite Convénio".

Cláusula, Terceira — O pagamento 
reíerido na C!áusu:a aníenV corre-a 
a conta á s vfrta própria consignada 
no orçamento ao Sstado-Maior aajs 
Forças Armaías e será incorporado 
a cota <la União Federal no Fu-iaf 
Rotativo Habitacional de B:asir...
IV — Da Dcsímação das Uniâazcs

e do Praao 'da Entreaa 
Cláusula Quarta — As uriítedos ré- 

sldenciais objeío deste Conre:u0 üo- 
peciai sã destinam a alojar 
e^luncionànos lotados no 
Aï&ior das Forças Armadas e. 
v,ez entrsgu-es, passarão ao patnmO- . 
nio da União.

Cláusula Quinta — A entrega ca$ 
unidades residenciais, se processará 
imediatamente após a assinatura oo 
Convénio Especial de que traia a 
cláusula, primeira.

Tendo assim contratado, manda'-am 
íavrar este Termo de Convénio Es» 
pecial, o qual, lido e achado confor 
me, vai assinitío. em -í (quatro) vias 
de igual teor peias partos" convenien 
tes e por duas testemunhas.

Brasília, n de março de Ï969. — • 
Gen. Mário Cortes ãa Stíva, Presl- " 
«ente da Junta DIretora da CODE- 
BRÁS. — Cèl. £ng? &>oerto de Al* 
meida Serra, Representante do Esta- . 
<jo-Malor das Porcas Armadas. '

Testemunhas: Renato Raposo cíoj 
Santos "— . Nayüe Marta Ferreira ao 
Abreu.
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EDITAI© E AVISOS
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL'
Divisão de Administração

Seção do Material .'
TOMADA DE PREÇOS '

(Ait. 127, f§ 3' e 5', do DecretoJei n? 200, de 28 de rerwrano a 
N Be ordem' do Senhor Diretor-Geral, faço público que és 16 horas do 

«Ha 10 de abril de 1969, no S.B.D. da S.M. deste Departamento, Bra- 
ellia, serão recebidas e abertas propostas em quafro vias de detalhe para 
execração do seguinte serviço:

FMIAL N? 10-BR.

Jtem Quant, Unid. Espectjicacãi*.
l — —i -"J o/nsêrio na máquina de cravar em

-uma só operação, marca "Luth", 
constando do seguinte:

a) eliminação de vasamentos;
b) substituição do filtro secador;'
c) limpeza das válvulas termost&tl- 

cas e pressostátdcas;
tí) regulagem das válvulas de ser 

viço;
e) complementação de óleo;
/) revisão geral. ;

Observações 
1) Só serão consideradas as propostas que:

a) apresentarem prazo mínimo .de validade de preços de 30 dias;
b) garantirem o serviço pelo prazo mínimo de 90 dias. 

Local de entrega: Almoxarifado do D.ï.N. — Brasília. 
Brasília. 24 de março de 1969. — Wilson Walter Martins, Ene. <lo 

«í R.D. da S.M.
KCIAS — Os senhores concorrentes encontrarão afixados os editais na - Sala.

de Concorrências do S.R D. da S.M. do D.I.N. — Brasflia. 
— Aos fornecedores que não satisfizerem os compromissos assumidos 

serão aplicadas as penalidades previstas no art. 136 do Decreto- 
lei n? 200, de 25,2/67.

. MINISTÉRIO DA FAZENDk . 
Conselho de Política Aduaneiri

EDITAL 457
De acordo com o parágrafo único do artigo 22, da Lei n? 3.244, de 

j* de agosto de 1957. torno público que o Conselho de Política Aduaneira 
está procedendo a estudos para alteração da alíquota da Tarifa das A1- 
íàrdegas, do seguinte produto:

Processo n' 177% 398-68:

Item
da

Tarif»

85-39

Mercadoria
Àliquota' 

Atual

Lâmpada e tubo para -iluminação 
ou qualquer outro fim, válvula e 
tubo eletrônico, exclusive a cé 
lula fotoelétrlea do item anterior
023 — qualquer outra: ex: lâm 

pada de cátodo oco para 
espectrofotometria '.......

proposta

8 — Rio — A?açatub& (6F)' ««-i 
Rio.

. 9 — Rio — Ponta Grossa (PB)' •*-/ 
Rio. N ' f

10 — Rio — Joaçaba (SÓ)' T- Blo.1
11 — Rio -. Santa Maria (RS). — 

Rio.
12 

Rio,

*9.

Rio — Passo Fundo \HS)i *r "' "S,

MINISTÉRIO . . 
DAS COMUNICAÇÕES —

Departamento dos Correios 
e Telégrafos

Diretoria Regional de São José 
do Rio Preto — SP '

EDITAL DE INTIMAÇÃO .
Pelo presente Edital, fica Intimado 

o Sr. Brasilino Cândido de Oliveira, 
ex-Condutor de Malas contratado, 
com exercício na Sede desta Diretoria 
Regional de são José do Rio Preto — 
SP., a recolher no prazo de dez (10) 
dias, a contar da publicação dêsfce, aos 
cofres desta Diretoria Regional, a 
importância de NCr$ 51,66 (cinqüen- 
a *fe num cruzeiros novos e sessenta 
; seis centavos) pela responsabilidade 
que lhe foi imposta pela portaria nú 
mero 89 de 9 de abril de 1968, rela- 
iva ao desaparecimento da mala pôs-, 
ai n' 60.065, capeadora do saco nú 

mero 11.658, expedida pela sede dês-; 
ta Diretoria para a Apt. de Olím- 
>Ía. — Gastão Dias da Silva, Chefe 
Seçao Pessoal.

Paulo
EDITAL

£» oraeijfii do -Presidenta 
missão de Inquérito designada pe 
Portaria n.» 164, de 10 de janeiro d
1969, do Diretòr Regional dos 
reios e Telégrafos de São Paulo, fie* 

jo servidor Hélio Guerra Gaivao — 
'Postalista nível 12. A. Convidado « 
comparecer com a máxima urgência, 
perante este órgão de sindicância, 
situado Junto ao Arquivo Geral, n<ï 
3.» andar do Edifício Sede do DCï 
de são Paulo, a fim de prestar de-< 
claração no Processo Administrativa 
n.<? 18.917-68.

São Paulo, 18 de março de 1969 ,}
— Benício Rodrigues dot Santos —t 
Secretário.. " J

EDITAL
De ordem do Presidente da, CX J i 

missão de Inquérito designada pela • 
Portaria n.' 222, de 13 de janeiro 
de 1969, do Diretòr Regional dos Cor-. 
reios e Telégrafos de São Paulo, fica, 
o servidor António Alexandre Joaw 
guim — Estafeta nível 7, Convidada 
a comparecer com a máxima urgên 
cia, perante êstfe órgão de sindicân, 
cia, situado junto ao Arquivo Geral* 
no 3' andar do Edifício Sede do 
D. C. T. dê São Paulo, a íim,d«! 
prestar declaraçëes no Processo Ad-« 
nistrativo n? 18.918-68.

São Paulo, 14 de março de 1969.,
— Benício Rodrigues dos Santos — 
Secretário.

SOCIEDADES
WILSON JCING S. A. — CRÉDITO,

FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO?

CERTIDÃO

Certifico, que Wilson King S. A. 
— Crédito Financiamento e Investi 
mentos, Sociedade sediada em São 
>aulo 'arquivou nesta JUnta sob o 

número 20.505, por despacho de 7 de 
março de 1969, es documentos neces- 
árior para a- transferência- da- -sede 
osial para o Estado da Guanabara, 
o que dou fé. 'Junta ConlércSál do 

Estado da Guanabara eth 7 dê mar 
ço de 1969. Eu, Õorália Ferreira fijn- 
o escrevi conferi e assino. Eu, Se 

cretário Geral da Junta COitíerctal 
do Estado da Guanabara, subscrevo 
e assino. — António CÜrltís dê Sottzs. 
e Silvu. 
(N? 9.514 — 14.3.196'9 — NCr$ 10,00)

do Chefe do Serviço Regional de Fis 
calização Financeira, Senhoí Augus 
to Cooke aos 27 de fevereiro de 1969. 

Banco Central do Brasil. — Dele 
gacia Regional de são Paulo — Ser 
viço Regional dê Fiscalização Finan 
ceira — Augutto Cooke, Adjunto do 
Chefe do Serviço Regional, Substituto. 
(N? 667 — 17.3.1969 — NGr$ 9,00).
APLÏTEC S. A. — CORRETORA DE

Qualquw maniíestaeão.sôbre a pretendia alteração deverá ser diri 
gida ao Conselho de Politica Aduaneira, Ministério da Fazenda, 10? andar, 
«u entregue no Protocolo Geral do Ministério — Guicne 4 — dentro de 30 
((trinta) dias a partir da publicação deste Edital no Diário Oficial da União. 
\ Em 10 de março1 de 1969. — Oío Ferreira Neves, Secretário Executivo.

Serviço de Comunicações
TOMADA DE PREÇOS N.' 1-69

• Á Comissão constituída pela Por^ 
teria ü.* 4 do Sr; Chefe do Serviço 
de Comunicações, leva ao conheci- 
mento aos inteéresados qu eno dia
•1.3.69, às 14,00 horas iio Gabine 
te do CKeef d6 jSèrvlço) siiuado -aã
•obrèlôja do Palácio dá Fazenda à 
Avenida Prtsldénté António Òarlos 
».» 375, neste ófflaije, s*'^ recebi 
das e abertas na presença aos inte* 
É-ëssâdtíS, propostas para serviços diâ- 
ttos d« ermessa de corerspondêucia

agrupada (malote) do Rio para as 
cidljdif» capitais ou não, e vlce-wr- 
sa, constantes dos seguintes itens:

1 — Rio —Rio Branco (Ac) ,„— 
Rio.

2 ~ Rio — Curvêlo (MG) — Rio. 
8 — R'.o — Qoverüador Valadares 

(MG) — Rio.
4 _ Rio — Campos (RJ) — Rio.
5 — Rio — Nova leriaçu (RJ) — • Rio. ' 'x
8 — Rio .£^ São JOSê do Rio ?i'âto 

(SP) — Rio*:
7^- Rk> — Pi-ïsldeaie Prudente 

(SP) — Rio..

ÊÂNCO DO GRANDE SÃO PAULO 
S. A.

5

Para fins de arquívâtriertto no Re 
gistro do' Comércio, Cértiíicg quë^ 
Senhor Chefe do Serviço Regional de 
Fiscalização Finaticéira dá tlelega- 
ela de 8~âo Paulo t'ô Banco. ë§nwal 
do Bï-asil por despâclio de 23 de Jà- 
neJro âê 1969. èxáfadó rio jiroteaso 
número SP-S-69 é publicado no Dlâfl1) 
Oficial da União de 3 de fevefelio dí1 
1969 aprovou o aumento de capital 
de NCr$ l.OOO.OOO.dO pôfa ..........
NCr$ 2.750.000,00,' e a reformados 
estatutos do Banco do Grande São 
Pa.ulo s. A., com s.ede em São -Paulo 
(SP), na conformidade do deliberada 
pelas .assembleias gerais extraordiná 
rias, de 12 de fevereiro de Íê6§ e 22 
dó janeiro 4e Í9e9. fe por ser verda 
de, eu MaximSno de Soüzò, Pesloa, 
füntítóháf.-õ do SancO ao BEasÜ §.Â 
ehi exéfcítío fiestè Bâhcd, /lavrei á 

.presente Certidão. t(üe lambem vai 
lassütadii pelo àübstitüt» do Adjunto

CERTIDÃO i
Para fins dê arquivamento no Re- 

gisfcro do Comércio, Certifico, na for 
ma da legislação em vigor, que o Se 
nho? Gerente de Mercado de Capitais 
do Banco Central do Brasil, por des 
pacho de iuinta de dezembro de mil 
novecentos e sessenta e oito, exarado 
no processo número A sessenta e oi- 
tò barra cinco mil novecentos e trin- 
ía é. dois e publicado no D iário Oficial 
dá Üriíão de nove de janeiro de mil 
novecentos e sessenta e nove, apro 
vou nos têrfnos do" parecer, o au 
mento de capital da -Aplítéc Socie 
dade Anhima '— COrrfótora de Va 
lores, com sede na tíldadé de 8? b 
Paulo, Estado dê Sfio Paulo, dê cento 
é cinquenta inil cr'uïeílô: novos para 
ditamtos nil! cruzeiros novos, ëïh es 
pécie, e a reforma do estatuto, como 
deliberado nas assembleias gerais ex 
traordinárias .de Jez de outubro e 
dezessete de dezeirbro de mil nove- 
c.en'oj e sessenta e oito, publicadas no 
piáfio Oficial do Estado de São Pau 
lo, em vinte e dois de outubro e vinte 
e oito de dezembro do rftesníe ano. B, 
pOï ser verdade, eu Maria Gïâra do 
íïattõs .Canipos, funcionária deste 
BSnôo Central, lavrei' a presente cer 
tidão, dúé támtiêih >al assinâdíi peio 
Cliefc da jbivísao. de PtOçëssos Se- 
nhoí tuf Feriknüõ dá Anclradè |*ur-. 
gel. áS§ 9ozl fliás díf fcíês de fevereiro 
do áfto dê ini! rtãvefcei. õ j è sessenta « 
Ròve-,o»» soe - n.s.i
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BANCO BA AMAZÓNIA S. A. 

CERTIDÃO

Certifico, a requerimento de Eaneo 
da Amazónia S. A., estabelecido 
nesta cidacie Frutuoso Guimarães nu 
mero 90 conforme certidão prolo.oïa- 
da sob ò número 1.851 em 12 de mar 
ço de 1969, que revendo o arquivo 
desta, repartição verifiquei quê por 
despacho p.oíerído pelo Senhor Di- 
retor no dia sete (7) de" marco do 
correnteN ano de mil novecentos e ses 
senta e nove ÜB69) sob o número 
do arquivamento seiscentos e st t rua 
e cinco barra sessenta e nove (675^-69) 
está devidamente arquivado o Diário 
Oficial da União, edição de seis (0) 
de agosto de mil novecentos e ses 
senta e oito (1968), no qual está 
publicado uma Certidão expedida 
pelo Banco Central do Brasil, cujo 
teor é o seguinte: Banco da Amazó 
nia S. A. — Certidão — Para fins 
do arquivamento no Registro do Co 
mércio, Certifico que o Banco 'Cen- 
traJ do Brasil, por despacho de vinte 
e nove de setembro de mil nove 
centos e sessenta e sete (1067), exa 
rado no processo número 20-67 e 
publicad-o no D iário Oficial da União 
de 11 de outubro de 1967. aprovou a 
reíormr, dos estatutos sociais do Ban 
co da Amazónia S. A., com sede em 
Belim, Pará, em con_o.midade com o 
deliberado na Assembiéia Geral Extra 
ordinária iniciada em vinte e qua'<ro 
de abril dê mil novecen:os e sessenta 

s e sete (24.7.1067) e encerrada em 
oito de maio de mil novecentos e 
sessenta e sete (8.5.1SS7). E, por ser 
verdade, eu.. Cezar. José Ferreira de 
Oliveira, funcionário deste Banco, 
lavrei a presinte Certidão que tam 
bém VK iassinada pelo Chefe da Di 
visão de Organização e Autorizações, 
Senhor Roberto Goutinho de Gouveia 
ern 29.-5.1968. — O referido é verda 
de. Passado por mim- Maria de' Na 
zaré Santos Britto, Bibliotecária-ar- 
quivista, classe "I" e conferido por 
mim, João Maria da Gama Azevedo, 
Inspetor Comercial da Junta Comer 
cial do Estado do Pará, em Belm.

Foi recolhida ao Banco do Estado 
a taxa de NCr$ 6,50

12 de de março de 1969 — Oscar 
Faceia, Diretor. N 
(N? 575 — 17.3~>98 — NCr$ 20,00)

BANCtí COMÉRCIO E INDUSTRIA 
£>E PERNAMBUCO S. A.

CEBTIDÃO

Certifico, em virtude do despacho 
exarado pslo Dr.-Sylvio de vascon- 
cellos". e Silva respondendo pelo Se- 
cretario-Gerar da Junta Comercial 
do Estado de Pernambuco, no re 
querimento do Banco Comércio e 
Indústria de Pernambuco S. A., es 
tabelecimento bancário desta Capital, 
C.G.C. n.' 10.812.923 pedindo cer 
tificar, do ato • de' arquivamento 
dessa Junta, sob n.»1 394, de 3.2.59 
concernente à fôlha~ do Wârio Ofi 
cial ãa União de 22.11.€8, onde pu 
blicada encontra-se a certidão do 
Banco Central do Brasil "aprovando 
S> aumento do capital social desta- 
instituição de NCr$ 3.000.113^0 para 
NCr$ 4.000.113,00 e a reforma -dos 
Estatutos Sociais, em decorrência das 
deiiberaçõss tomadas nas Assemblé!as 
Gerais Extraordinárias dó 26 de 
agosto e,,16 de outubro de 1968. Qu&, 
revendo o arquivo desta Junta dêie 
consta sob n' 394 em 3 dç feverei 
ro de 1909. o arquivamento da fo 
lha do Diário Ofictal da União de 
22 de novembro de" 1968, "que p«Wi- 
cou ..certidão" expedida -peto , Banco 
Central do Brasil," aprovando o au 
mento , dê capital,. do- Banco Co 
mércio ,ô "Indústria, 'de Pernambuco 
5.-''A». > NCrT, 3.000.Í1300 'três 
milhões, cento e fcrezé cruzeiros 
novos), para NCr$ 4'.Go0.ill3.tíO 
KQuatro. milh&es, cento « tareze

cruzeiros novos)" e a consequente re- 
íormá Estatutária, na conformidade 
do deliberado pelas Assembleias Ge 
rais Extraordinárias ,.de 26 de agôg*. 
to e 16 de outubro dê 1968. E, para 
constar, eu Conc-sição Vieira de 
Sena, Assistente de Administração, 
passei a pres-ente certidão a qual 
vai por mim assinada e pêlo D:re- 
for do Departamento de Serviços 
Gerais Sra. Eilyta Mafra de Cas 
tro Moreira. Junta Comercial do 
Estado-N de Pernambuco, em 26 
(vinte è seísK ^'as do. mês de fe 
vereiro do-~a.no ás mil novecentos e 
sessenta e nove (1939). — Conceição 
'Vieira de Sena. — Subscrevo e assi 
no pelo Secretário-Geral da Junta 
Comercial do Estado de Pernambuco, 
em 26 de fevereiro dg 1969. — Er 
lyta Moreira de Castro, Diretora do 
Departamento Serviços Gerais. 
(N.» 10.147 — 14.3.69 — NCr$ 24,00)

BANCO DE CRÉDITO 
SERO-IPENSE S. A.

•-,-^ CERTIDÃO

Certifico em virtude do despacho 
do Sr. Presidente da Junta Comer 
cial do Estado de Sergipe exarado 
no requerimento do S inço" de Cré 
dito Ssrgip-ense S. A., com sede 
nesta Capual à Avenida Rio Brac-, 
oo n.9 132, q\s de seus documentos 
registrados e arqu.lvaãos nesta Se 
cretaria, consta "uma página do 
Diário Oficial da União edição de 
17 de janeiro deste ano," que publi 
cou a certidão fonucida ps!o Ban 
co Centra! do Brasil,- aprovando 
reforma de seus Estatutos, bem as 
sim o arquivamí>no de um número 
do D iário Of:c:al do E;taào de Ser 
gipe e da "-Gazeta aí Sergipe" S. 
A> que publicaram Á Ata da sessão 
de' Assembleia Geral Extraordinária, 
realizada em 23 de setembro do ano 
de 1968, aprovando a' reforma de 
seus Estatutos Sec:ais. Foram ar 
quivados sob n.? é"9-238 em sessão de 
5 de fevereiro de 1969. O referido é 
verdade. Secretaria da Junta Co 
mercial do Estado de Sergipe, 14 
de fevereiro de 1969. — Eu. Maria 
José de Araújo Santos, Of. 'de Ad 
ministração, escrevi a presente cer 
tidão, conferi e assino na ausência 
do Secretário-Geral. — Maria José 
ãe Araújo Santos. — Aracaju 14 de 
fevereiro. de_lâ6J9_,_— Maria. José^ 
Araújo Santos. ^
(N.? íï».040 — 14.3.69 — NCr$ 30,00)

BANC ODAS NAÇÕES S.. A.

CERTIDÃO

.Certifico, em cumprimento ao 
dçspacho do Sr. Secretário-Gcral 
desta Junta, exarado em petição se 
lada com NCr$ 5 00 estaduais e pro 
tocolada sob n.' i.052-69, que "Ban 
co das Nações S. A.", com sed« 
nesta. Capital, no Parque D. Po- 

dro H, 94, tem seus estatutos sóci<iís 
e demais documentos legais de sua 
constituição devidamente arquiva-Sos 
nesta Repartição sob n,' 89.829, por 
despacho da Junta Comerciai, em 
sessão de 15 de 'outubro de 1954. 
Posteriormente, a referida soo'edade 
arquivou sob n.f 396.806 em ss-sâo 
ré" 21 de fevereiro de 1969, Diário 
Oficial da União, edição de 30 de 
dezembro de 1968, que publicou cér-- 
tídão expedida pelo Banco. Central- 
tlo "Brasil aprova/ido o registro, no 
•passivo não- exigível da importân 
cia de NCrS 160.842,95 -(cento e ses 
senta mil cruzeiros, e oitocentos. « 
quarenta e dois cruzeiros novo» e 
.noventa è cinco centavos), para 
futura Incorporação ao capital con 
forme deliberado na us?emWéia ge 
ral, extraordinária de 30 de abril d« 
Í968; tfo<<j«e dou fé. .Secretaria da 
Junta Comercial do Estado de São 
Paulo, 7 de março dfe 1969. Eu 
Cely Maria Costa Barbosa, eseritu- 
raria-assistente de administração, a

dactilografei, confejd e assino. — 
Cely Maria. 'Costa' Barbosa. — E eu, 
Santa de Souza Queiroz, chefe da 
seção dê Certidões, a subscrevo. — 
Santa ãe Souza Queiroz. — Visto: 
Perceval Leite Britto Secretário- 
Geral.
(N.'. 9.636 — 13, 3. C8 NCr$ 13,00)

IMMOBILIARE CASA LATINA 
SOCIETA PER AZIONI

Certifico que Immobiliar-e Casa 
Latina — Sotisié, Per --Aziom, arqui 
vou nesta Junta sob o n.' 19.960, 
por despacho de 7 de fevereiro de 
1969 a folha do Diário-Oficiai da 
União, edição de 27.11.68, que pu 
blicou o"Dscret<> n.' 63.674, dt" 22 de 
novembro de 1963 que concede à so 
ciedade autorização para continuar 
& funcionar no Pajs, c,>m o capital 
aumentado de NCr$ 1.007.000,00 pa 
ra NCr$ 1.249.000,00 nos termos da

BANCO DE ADMINISTRAÇÃO 
S. A.

Clarice Xavier de Souza, Sçsre- 
tário da Junta Comercial dë^te Es 
tado certifica que foi arquivada nes* 
ta Kepaïfção, sob n.' J.C-0543.!, fies- 
ta data --^ cópia da Ata da Assem 
bleia Gbal Extraordinária 1c Bí,n- 
co de Administração S. A., recl zu« 
da aos trezï (13) dias do m?- às se 
tembro do ano.de mil nnvec'.ntos a 
sísseniít e o'v o "Í^PS), que -j^irtfou 
sobre o resultado da ccrrsçao mone 
tária do ativo técnico mcb. libado 
procedida cm 2i de sbril d 3 19-J8; 
assim como, a folha do D icnt O/'' 
ciai da Un:ão. eáicãc az 27 ds c!3- 
zembro de 1968, qua iub':c^". a 
Certidão passada pejo B».:i:o C^n- 
tral do Brasil, refe^ní-e a ipfi'\a"jo 
do registro, no passivo nS' "xicív^l 
do aludido Banco, da impoitánci^ 
de NCrS 82>827,C5 pa-a futura sn-

.., s a corporacão o cneta' em ccnfor-n- ItSi n' 4.357-64 e aproveitamento •KR $ S ccm 0 /j-'- 0or.:dc -n-la Av.n- 
de_ reservas publicando, ainda, aslbféiã aeirca rn^n" coa-la. 
cláusulas que acom_cláusulas que acompanham aquele 
Decreto e a Tradxiçáo do ato que o 
originou, do qíie ciou fé. Junta Co- 
merc:al do E:-tado da Gu;uif.ba"a,

vi, conferi e asrno. — \~ocy Xi:n?- 
nes de F. Torres. — E'.i. Secretário- 
Geral da Junta Comercial do Esta- 
do- da Guanabara, subscrevo e as- 
sino. — Antômo Carlos te Souza 
e Silva.
(N.9-9.602 — 13.3.69 — XCr$ 10.00)

A t 5Xa ?e ar(j-.i.v^T!?it> í:, l -. i 
&° vaiOr c i NC; S 1000-;-,

g para -co-jfar' p" t.-"u-c-^ a n- •>- 
«»i*"^a Secada J^n,, 7,- 
mcrc.al do E-*aáo du F-Ka, a -3 
13 (trez3j dias do mês £e í».?*;. -o 
^ jggg í ;ïl ,j n^yscontcs e s-"s- 'a
." e) ' cía~ts*'e yz-.>*r ~ a e novo. — i^ta.^e s.~..-r et
Souza, DTetor-Sícretário.
(N.° 9.7Ê9 -~ 13 3. 0 — KC: í 1,01

VICENTA 1>IAR!A

11I\0 E PASSIVO PATRIMONIAL EJl 31 l - 1 958 

ítlVO

Imóveis — Valos, da Sede 
.Móveis & Utensiíics .....

Disponibilidade: 
Em Caixa ................

Total
Passivo

Não 
Património .

s;o.ooo.oo
1.250,00

23,51

304.27351

KCx$. . 

304.273,51
Total 304.273,51

Carmen D&vïla Itianéz, Diretora Administrativa. — Mauro IDO Martins 
Quaresma, contador CEC-DP 869, — lisa SanfAnna, Tesoureira.

DEMONSTR40ÍO Dl JKKCEIT» Ë DESPESA No PERÍODO DE 12 MESES DS l DE JANEIRO 
DE 1968 A CV DE DEZEMBRO DE 1968

üeceita
Süovençoes . ......
Trabalhos em Geral 
Contribuições . ....
Donativos . .......
Outras Providências 
Superavit de 1967 ..

NCr$
50.600,00 
4,19348

21.581,20
2.958,04
2.839.10

8,90

Total 82.180,70

Despesa

Alimentação . ........
Combustível , .......
Telefone . ...........
Vestuário A ........
Farmácia . ..........
Conservação do Prédio 
Despesas Miúdas .....
Superavit de 1968 .....

e Outros Melhoramentos

Total

NCr$
20.705,58
2.552,46
1.185,09

893,80
433,73

53.283,60
3.102,93

23,51

^82.180,70

carmè)í Dàtitn nanes, Diretora Administrativa. — Mauro Ivo Martití» 
«ontador CRC-Dí1 669. — Usa Sant'Annat Tesoureira.

(N« 591-B — 18.3.69 — NCi$ 55,00)
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COLÉGIO DOM BOSCO
ÏALANÇí GERAL EM 31.12.68

AtíVO

Disponível » ......
Realizável , ........
Imobilizado . ......
Valores Pendentes •.. 
Compensado . .....

: 60.984,29
40.859,38

k B73.666,46
' 6 ."027,40

25.310,71
Total 706.848,24

P.assivo

Não Exigível 
Exigível . .-. 
Compensado .

NC/$
561.023,97
120.513,56
25.310,71

Total

DA CONTA DE "LUCROS E PERDAS' 1
Débito -j»

706.848,24

Despesas Administrativas ........
Desp;sas Manutenção de Pessoal 
Despesas Sociais Educacionais ... 
Despesas Legais .. .-\ .;........
Despesas Financeiras ............

Caldo
Subtotal

NOr$
S.72.506,18
35.101,24
65.572,87
3.404,48

" 1.706,63

468.391,40
72.727,64

Total 541.119,04
Crédito

Receitas ordinárias .....
Receitas Extraordinárias
Receitas Aleatórias ......

Total-!.

NCt$ 
440.055,10 
49.500,00 
51.563.94

541.119,04

Pé José Teixeira ãa Cogty, ï/o.zaretH, Diretor. — Pé. Newton Luts cost«t Tesoureiro. — G ilberto Pio da Silva, Tec. Cont. CRC-DF n? 1.043.
(N' 598-B ^ 18.3.69 — NCr$ 53,00)

AEIIOLÍNEÂS PERUANAS S. A. "* » »
Autorizada a funcionar no Brasil pelo Decreto n' 55. 491- A, de 8 de janeiro de 1965, renovado pelo Decreto n» 61.135 de 3 de agosto de 1S67, publicado no Diário Oficial da UniSo em 8 d; agosto de 1967..

CGCMF — Txsc. 33.323.726
BAI.AKÇO OBRAI DAS CPER/iÇÕRS NO BRASIt, EM 31 DE DEZEMBBO BE 1968Operações realizadas no período de l? de janeiro a 31 de dezembro

às 1968 
"TOfâò

"" • Disponível: •
Caixa e Bancos 4..........,f

Realizável: -. " ^
Promissórias a Receber ..Contas ai- Receber — Di 

versas . ...............Obrigações do Tesouro — 
Lei n? 4.357 ..........

Investimentos x . .........
Fixo: ^" Ti\ 

equipamentos Terrestres .. 
Menos: Reservas p/Depre 

ciações j, ;..„..,......,
instalações > ................Menos': Reservas p/Depre- 

' cíações ^ ............. v
Pendente:'

Despesas Pagas Antecipa 
damente . ;..,,.^......
Compensação:. , t 

Equipamentos , Terrestres 
Importados 3 . ..........

, Total do Ativo

RCr$

402.571,17
108.942,34
13.690,00
21.561,80

NCrf

606.261,97

746.765,31

Í34.261,38 -•> 

33.296,59 

146.311,45 

72.918,22 73.393,23 174.358,02

1.230,00

100.965,08

1.530.580,38
Passivo

^. Extgivei, 
Forneceáoreár •« 
Outras Contas Pagar 203.464,38

71.037,36 274.501,74

Pendente:
Publicidade e Propaganda — permuta 
Casa Matriz .................. ....^..,......

Não Exigível: 
Capital . ............
Fundo de indentzaçaò

.
rabalhista

. 64.170,9* 
1.076.265,84

1. 000,00
18.880,00

Compensação-: - - 
Importação de Equipamentos Terrestres «

Total do Passivo,

1.140.433,M
j

14.890,00

. 100.665,08^ 

1.530.580,38
•"N Rio de Janeiro, 31 d* dezembro d« 1968. — Gtt Miro Mendes de Mo~ raes, Representante Leagl.. — Albanfr Aff°nso Barbosa, Contador — CRC- 

GB n' 8.867.
* (N? 9.763 — 13.3.69 — NCr$ 70,00);

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES
DO COLÉGIO SANTA MARIA DE

BRASÍLIA
(EXTRATO DOS ESTATUTOS).

A Associação de Pais, e Mestres do 
Colégio Santa Maria de Brasília, fun 
dada em. vinte e um de novembro de 
1968, é uma sociedade civil, autóno 
ma e de duração ilimitada, com sede 
na Avenida W-5. Quadra 905, Asa 
Norte Comercial e foro nesta Capital. 
A Associação tem por íím propugnar 
pela integração dos pais na missão 
dos mestres e para atingir esse obje- 
tivo promoverá intercâmbio cultural 
e recreativo, entre pais, mestres, as 
religiosas do Colégio e entidades con 
géneres; iniciativas que visem à defe 
sa da família como instituição; o de/- 
senvolvimento .integral da personaH- 
dade e sua participação na obra do 
bem comum e o patrocínio de confe 
rências, e estudos de temas de inte 
resse da Associação. A Associação é 
dirigida e administrada pêlos seguin 
tes órgãos: a .Assembléia-Geral, o 
Conselho Superior e a Diretoria. A 
Assembléia-Geral é composta por to 
dos os país e responsáveis dos alunos 
e os professores do Colégio e é pre 
sidida pela Superiora do Colégio. O 
Conselho Superior composto por re 
presentantes das turmas do Colégio 
em número de dois, sendo um eleito 
3ela Assembléia-Geral e o'outro in 
dicado pela DJretoria do Colégio, com 
mandato de dois anos. A Diretoria 
é composta de um Presidente, um £>i- 
retor-Secretário e um Direíor-Tesou- 
reiro, eleitos dentre os membros do 
Conselho Superior, peio prazo de dois-anos^-A~direfO2ia-«ompete-represen— -guintesregras: 
tar a Associação em juízo e fora dele 
passiva e a ti vãmente, os associados
não respondem solidária ou, indivi 
dualmente pelas obrigações da Asso 
ciação. A Associação poderá ser dis 
solvida, mediante a decisão de tçês 
quartos às seus membros, passando o 
acervo para o Colégio Santa Mai-la 
de Brasília. E' vedado,o" pagamento, 
a qualquer título, de bonificações, 
gratificações^ aos membros da Asso 
lação e aos membros dó Conselho 

Superior e da Diretoria e êsies se- 
•ãõ^ remunerados a qualqueï título.

O presente estrato corresponde ao 
«or dos estatutos aprovados pela As sembléia-Geral do dia 21 de novem 
bro de 1968 cuja ata es,tá transcrita 
nas folhas l (verso) a 5 (verso), do 
iyro de Atas da Assembléía-Gera] número 1. — .Fernando da Silva, Pre- lidente. 
:N» 566 — 17.3-, 1969 — NCr$ 1800)
JAGUAR ESPORTE CLUBE — 
FUNDAÇÃO ZOOBOTANICA DO 

DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DOS ESTATUTOS 

O Jaguar Esro:te Clube,' fundado em 16 de .março de 1968, com o nome 
de Clube Recreativo Fundação Zoo- íotànica. por f unclóhàrtos .dá' FZDt*" 

s uma sociedade civil de prazo ftutò- 
«rminado, e fèín sua seda é foro,aã :Jdade -de Brasília i- "DjsMtó^ Fe-

^ ,. 
será por seu

1 — Será convocada uma Assem bleia Geral especialmente para esta" 
fim. com -a presença de metade mais 
um dos sócios em condições de vo 
tar, havendo necessidade do voto da 
dois terços dos presentes para ser decretada a Dissolução;

2 — Será nomeada uma comissái 
de cinco sócios pára a efetivação da 
Dissolução, -com prazo marcado pe^a Assembleia.

Os bens serão doados a uma Ins 
tituição de caridade, cato existam 
após pagos todas as dívidas do Clube'. — João Batista de Lacerda. Presiden te. '
(N? 594 — 18.3.1869 ~ NCr$ 2200)'

TENDA ESPÍRITA SÃO JERONIMO
ASSEMBLÉIA-GESAL

Aos quinze (15) dias do niEs de fe vereiro do ano de mil novecentos e sessenta e, nove, ein Brasília D, F,contorna — Área Espe cial, no 7 — Módulo W, Núclei> Ba«- 
dsu-antô, na sede da Tenda Espirita 
São Jeronimo, atendendo ao Edital . 
de Convocação publicado iro Diário 
Oficiai da União e no Correio Brflsi- 
liense, periódico locai de'.-èïaívip>cir- eülacao,,:reuriiram:se"os associadas ti*
"Vft-fpPÍ/ïa f\Mft*3rtH>1 <HlOt Mtn>.n" . «...-J..» ^...j.!'l,a-..entidaae, religiosa/pj\f a j;esor. verem assuntos de fhteíèéses^a '-Tentiü 
bem ccmo níOdJïicações^nacïslá/ias fcm certos artigos> v ^^^^cf-A>»»*-«,., A»Í^^*^O
a modificai- no Regimento <ipt«mo.^De

. ordem do Exmo» Senhor Presidente, da 
^ Tenda gr,. Jq«ô Bèrüiolào èchittini

í P

São finalidades do Clube: ^ '
1 — Prática da Educação Física, 

pelas várias modalidades ̂ de esporte.:
2 — Promoções e realizações- dç 

caráter social cultural e cívico, nuni 
ambiente sadio de aperfeiçoamento 
moral e intelectual.

O Sócio de qualquer categoria, n3o 
respondert, direta ou subsidiàriasien- 
'te, pelas obrigações contraídas pela 
sociedade.

• São órgãos administrativos, do 
Clube:

l — A Assemblia Geral; 2 — o 
Conselho Deliberativo; 3 — A Dire 
toria; 4 — O Conselho Fiscal.

Compete à Assemblia Geral: '
Aprovar ou vetar em sua totalida 

de, as alterações destes Estatutos que 
lhe forem propostas pêlo Conselho 
Deliberativo.

Haverá reunião da Assembleia Ge 
ral: v

l — Ordinariamente, de dois em 
dois anos para eleições.'

O Clube será administrado por uma 
Diretoria, com mandato por dois anos 
e, com função executiva.

Apenas o presidente, o l' e 2? Vice- « 
Presidentes serão eleitos pela Assem 
bleia Geral. Os Diretores de Departa 
mentos serão da livre'escolha do Pre- 
siôente ío Clube,, tendo sob suas res- 
ponsabilidades os respectivos depar 
tamentos.

O património social é constituída dos bens móveis e imóveis e de outroa 
haveres que o. clube possua ou venha a possuir.

A dissolução do Clube poderá ser determinada e deverá obedecer ^£ se-

f

&:.:
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foi feita a folha de presença da.s duas .sócios Remidcs e cdkcado em lugar 
convocações, sendo que na p'.mcira bsm visível.
(if; convocação as quatorze horas com j c ) Por suges tão da sócia Ai.tonia 
a, presença cias seguintes pessoas: João , Llnia Barbosa, sobre a visUaçSo dos 
Bertholdo Schittini, Samuel José Pé- f S O(J;OS enfêrmos "— Aprovada, 
reira Nítto, Geraldo Baïbosa, João

•>
' 80 637 expedida pelo Estado da ."a- 
: iaiba Romsro de Sá, brasileiro, na-

Alves dcs Santos, Antonia Lima Bar 
bosa, Hélio Machado Simões, Olga 
Correia SUva, Hiveraldo Silva Joa 
quim Figueiredo Faro, Maria Zózitno 
da Costa, Ma-ria Tereza dos Santos e 
Maria Bjsomar Pereira um totai de l- 
(doze) pessoas.

2» convocação: às (15) quinza horai 
do mesmo dia, foi constatada presen 
ça das seguintes, pessoas: Sr. Samuel 
José Pereira Netto, João Bertrroldo 
Schittini, Maria Bisomar Pereira, Ge. 
raldo Barbosa,- Antonia Lima Barbosa,
Waldemar Joaquim Figueiredo.
Faro, Hiveraldo Silva, Hélio Machado 
Simões. Olga Corrêa Silva, Maria Zó- 
zimo da Costa, Maria Tereza cos 
Santos. Carminha Maria da Concei 
ção, João Alves dos Santos, Edeí Tru- 
des Ferreira Mendes € Filomeno José 
Mendes, um total de 16 pesscas.

seguida, por determinação do
Sr. Presidente da mesa Sr. João 
tholdo Schittini, passou-se às dis 
cussões exaradas no Edital de convo 
cação bem como as sugestões dos só 

d) Por proposta dos senliores sócios 
presentes e da me.1--» .sobre a cobrança 
das inscrições-pai a sócics foi aprovada 
por unanimidade

e) Por resolução. da mesa foi pro- 
psosta o aumento das mensalidades, de 
NCr$ 2,00, para> NCrç 5.00 (cinco cru 
zeiros novos), para,sócios Efetivos e 
de NCr$ 0,50, para NCr§ 2,00 (dois 
cruzeiros noves), para sócios Contri 
buintes, devidamente aprovada e com 
efeito retroativo ou seja a pai Ur de. 
1.14909, sendo que, por resolução da 
mesa, a'carteira será doravante cobra 
dos o P1'60- 0 de NCr$ 500 (cincij cni- 
zeircs novos). ^

Nada mais havendo a tratar o Sr. 
Presidente declarou encerrada a reu 
nião, lavrando-se-a presente A.a, que 
após o Sr. Presidente vai também 
por mim assinada na função de,l» 
Secretária e demais presentes: — João 
Bertholdo Schittini, Presidente. 
Edeltruães Ferreira Mendes, 1a Secre 
tária. — Maria Rizomar Pereira, l? 
Tesoureira. — Samuel José pereira 
Notto, Diretor Espiritual.

| Samuel B u b e m Zo'.dan
Uchôa. — 1.000 quotas 'iaiba Romsro «e oa, u»aam."«. *—- 
em moeda corrente do - i t l ,,.al ^& c í{jade de Manaus, Es ad ) 
Pa,s ".........;......... 1.000,001 f g Amazonas, casado, resídí-nte, e

—tr——— l domiciliado na Superquadra 412 - - 
Totalizando .......... 20.000,00 j b] ' 1 4 _ apartamento 108 — Plano

————— Piloto - Brasília - Distrito Federal,
————— l portador da carteira de id riiida-,,3

"Quarta, -—"A responsabilidade dcs j riumero 1'.^57'.996, expedida p- !o ir»- 
sócios é limitada ao montan;e do tituto Félix Pacheco — Cïuaticv ? ;i 
Capital Social. e José Fei o a da Cos\.a, brasileiro ;i- 

Quinta — O "-"••«'>« ^ <,~nnz* ,»„ • «a/in f-omni-ciante natural da '.KV. ;j 
£o;iedade é por 
do.

j G Jütitï JCCJ w n u« w*?***, ••"• *•*"- *- ••" ~
prazo de duração da! sado comerciante natural da Mc!.', i J 

>r tempo indetermina-í de Goiana — Estado de Peui-iiu^-J, 
i residente e domiciliado na bu::2.c, j.-

Sexta - A Diretor da Sosiedade fica i dia 208 - bloco -H - a^;-a") n "° 
cargo do sócio Edú Castelo Branco IO3 — plano pl!ot(? ~ ^ V-^"" íchôa, que fará uso da denominação Distrito Federal, porta- o da (_-'_- 

nntal r.nhf>nrin « n mpsmr, •> aetiikn tcira de Identidade numero 14o l o,

í residente e domiciliado ..- - . . 
'Sexta - A Diretor da Sosiedade fica i dia 208 - bloco H - a-jar.arn n .o

. , _ . . _ . _ i i no T31n«rt Uiii^rrt _~ t-ï 1 ** 4; í!íl - •*a cargc
UChÔa, HUU imt* UOU U-d, UCilUllUlLiLVVA) «*«..*«« - ———--, .- -social, cabendo ao mesmo a gestão teira de identidade ^—.._-- --- - -.
dos negócios da-firma. Fica proibido expedida pelo JDFSP — Distnto .•;- 
ao Diretor o uso da denominação só-i <*eral, únicos sócios da firma qup < , * 
ciai em fo jumentos estranhos aos In- nesia Capital Federal sob a_aei..; i í a.| ciai em c ciumentos estranhos aos tn- -«~™ —L:-~. - -;::-"~ f terêsses da sociedade tais como avais nacao soclal dc 'Finauto 
finanças, abonos e a tos semelhantes.' Auíofinanc:adora ae Ai

Bens Limitada", cujo contraio d»

cios presentes.

mS£Sr,««^
e Begulamento Interno, bem como as > 
diversas sugestões dos sócios foram | 
devidamente aprovadas e anotadas. 

Artigo IV— Capitulo n, a saber;
o) Fundadores • 
b'í Protetorcs

Os abaixo- assinados, Edú Castelo 
Branco Uchôa, brasileiro, casado,Con 
tador, natural de Luzilânia, EstadD do

<N» Õ92-B — 18.3.69 — KCr$ 63,00)

i ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE 
i SÃO PAULO LIMITADA •-.

CONTBATO SOCIAL
d ï Contribuinte? 
e") Remidos 
/) Benfeitores 
g) Beneméritos
Com a modificação ao artigo iv. nua 

foi proposta e aceita na Asesinbie.a, _
o Quadro Social constitui-se de cinco i -^^ pcàeraj r5sidente e dolnici_ 
(5) categorias a saber: liado -& superquàdra-Sul. 103. b!oco^ J,

a) Fundadores

Piauí nascido a 29 dc janeiio de 
1921 portador da Carteira de Iden 
tidade de Contabilista n? 13.026 — T 
— SP., expedida pelo CBC-Brasiiia,

b) Efetivos — (são os da DircVosia
'e\insdiuns)

c) Contribuintes
é todos os frequeritadcres que não fa- 
zsm parte do corpo de médiuns;

d) Benfeitores 
ei Beneméritos 
Art. 22. (Competência do 1° Tesou.

videnciar pára que seja depositado em 
Estabelecimento Bancário, previamen 
te esccll-rjdo em sessão da Direíória o 
produto da arrecadação da recéïta or 
dinária e extraordinária atendendo 
sempre que não deve ter em seu po 
der a quantia superior a NCr$ 10,00 
(dez cruzeiros novos) passa a seguin 
te redacão:

"Atendendo sempre que não deve 
ter em seu podei1 quantia superior a 

• KCr$ 100,00 (cem cruzeiros novos).
REGIMENTO INTERNO, . 
Capítulo II — A rtigo 2

Haverá.- semanalmente sessõ"s aí 
quartaï.feira e sábados.

Passa a ter "a seguinte redacao:
O funcionamento das sessões que na 

prática já tem *ldo -feito semanalmen 
te às terça, quarta-feiras. com início 
às 20 lioras e término as 22 horas, sá 
bado cem inicio às 18 horas e térmi 
no a§ 20 horas salvo determinação do- 
Guia .Chefe; ela será prolongada. 

• a) "Por sugestão do Sr. Presidente 
da m-ssa sobre a discriminação das 
sessões que não constava no Estatuto:

.Têrça-feira T- exclusivamente para 
sócios (Prefòs velhos) e sessão de ca 
ridade. .

Quarèa'-fèira ^.sessão de desenvol 
vimento, .exclusivamente pái;a' sacies. 
Sábado —'éasção- de caridade púbjtea, 
pára. õ -público,:em.-g;eraKv,

. .
apartamento 45, nesta capital; e Sa 
muel Rubem Zoldan Uchôa, maior,

. solteiro, Co comércio, natural >de Ca- 
-(assistência i-to|sa Branca, Estado da São Paulo, nas- 

" " eido a 23 de outubro de 1949, porta 
dor da Carteira de Identidade núme 
ro 144.111, "expedida pelo DFSP, Bra 
sília Distrito Federal residente e do 
miciliado à Superquadra-Sul, 103, 

'- -aparíamonto—45r

..- b) A projjosf à tio -sÇclo ílélíô Má- 
:hado Simões,- devidamente- aprovada, 
ípi« deverá sei1 feito uto- quadro dos

pitai;'por este instrumento e melhor 
forma de direito, têm entre si justo 
e contratado uma sociedade por quo 
tas de responsabilidade .limitada, que 
se regerá pelas cláusulas e condições 
seguintes:

Primeira — A sociedade será conhe 
cida c girará só') a denominação social 
de. Escritório de Contabilidade Sãr 
Paulo Limitada, e terá sede e foro 
em Brasília, ^Distrito Federal, funcio 
nando" no SCS — bloco "C", Edifício 
Ãnóônio Venâncio "da Silva, sala 105, 
Brasília, Distrito Federal.

••„ Segunda — O ojjetivo da Sociedade 
é. a prestação de serviços contábeis, 
fiscais e trabalhistas; perícias judi 
ciais ou extrajudiciais, revisão de 
Balanços . de contas em geral, ve 
rificação de haveres, revisão perma 
nente ou periódicas de escritas e ou 
tros serviços atinentes à profissão de 
Contador.

Terceira — O Capital Social, todo 
ele integralízado neste a.o em bens e 
moeda corrente 'Üo pais, é de NCr§ 
20.000,00 (vinte mil cruzeiros novos) 
dividido em 20.000 (vinte mil) quotas 
no valor de NCr$ 1.00 (hum cruzeiro 
nôvo> cada unia, assim subscritas;

NCr$
Edx\ Castelo JBranco .ücriôa 

— l:Ô,,000 .quotas'.repre 
sentadas por veículo, mó 
veis. e "utensílios... ins 
talações e máquinas -e 
equipamentos; conforme. ' 
rèlaçfio eiíi jpodér da so 
ciedade ................. 19,000.01

Autofinanc-iadora de Au o »óve's u
Sétima- A titulo de ^Pro-labore», ^̂^^'^A^^D^Ô

cada sócio percebera mensalmente o/fc/ j ^ 7 d fcïere!ro de 18G9 e
importância fixada previamente entre rfastnto no Cartório c o 2? Ofi-io
si, para vigorar em cada eieretoo £B̂ as JurW5cas rob 0 níweva
financeiro porem limitada ao ma- U5 _ livro AP_j __ íôíhas 2oi «m ia
ximo permitido pelo Begulamento dc; £ fev(írciro dn 1969 e ftUeia ,.- 0 „.,_
Imposto de Benda, importâncias esías j blioada no °Diarío oficiai de 11 d-,
™,af^ -eVaQaS ao - deblto de De3-! marco de 1969. resolvem de ccnsu *
/«L>> - • . , . acóno mais uma vez alterar aiçu-Otíoto - O exercício social comei- mas c!àl,sulas do primitivo contraio

dirá co n o ano civil, findando-so, e alteraçáo, nas condições sogulnt-i:
portanto,.a 31 de dezembro de cada „.. , '_ . . ,. ...ano, quando se procederá a um b*- Clausula Primeira — Admitir m
lanço geral do atívo e passivo da só- Sociedade. Emmerson Blbciro. bra-i^i-
ciedade. Os lucros ou prejuízos vê- ro - casado- comerciante, natural Ha
rificados serio distribuídos ou sunor- cldade de F»»1*"1» — Es'ado dc San-
tedos pêlos sócios na proporção de ta Catarina . residente, e domicii :ado
suas quo^s de Canis ai . na Avenida L-2 — Sul — Acaijipa-

tjn,,n M j ^ , • mcn ° *o DTUI casa 30 — Plano -°1-
i«cí acidTde ou Ctrf " -íaleclmenLo' loto - Brasília - Distrito Fedeial.
rii^niJril S°£°''' A , SOt:icd5de sei'à K^M^xoedidr^élo DFSpn-dDlflft-
dissohida. Em qualquer dos casos, to Fede-ü
far-se-a a apuração dos haveres do „,- , 0 ' ----=- -"--•-. ..." «--í Clausula Secunda — Be tira-se da

* Vi t-» l i l» Cl 111T* V. í AXAUn9 \- \_H-lIVil

parcelas mensais consecutivas ëT-n-Vs" i foitcnla ' co ^ do Capital de ........
a partir de 30' (trinta, dias anos o ; NCrS 100 '00 «cem cruzeiros novos i ca- 
fato. i da uma ao sócio Elesbão Alves da 

.... , ! Costa Fiü o no total de ............proibido a qualquer • NCrS 3.000.00 <oito mil cruïeiros no- 
ou transferir suas^-os). recebendo neste ato em mo:oa 

mente notifique ao oiTro^só - pre"?;! corrente do Pais . a referida yuanfa, 
exerca°o ^d5e?t d 3° l^1 '-11^' d;as ' instrumento plena. raza'e geial ÇTJÍ-
aquisição das mesmas ^ P&™ i Suc^p^e^o"1^5 "-'""" "^ 
^BeaauiBBiimetw——Tod<» os-casoõi pre^:°--^- . .„_ - . 
omissos neste co.itrato, serão resolvi-! Cláusula Terceiia — Beüra-se da 
aos xie conformidade com a legislação ' Sociedade o sócio José Feitosa da 
em vigor. , cos.a transferindo e cedendo co.i:o 

E, por assim estarem contratados ' de ™to, í?'am transferidas e" cedidas 
obrigam-se- a cumprir.em seus térma?' l£rí? í±?ta/ cotas ««o. Capital ds 
as cláusulas acima e fazem o nre-1 ^1S 100'00 (?em cruz?L °' n°vos> 
sente contrato em 5 (cinco) vias ÏP cada uma, ao.socio Emmerson Bibeíro, 
igual tco.-, na presença de duas tes- ^hílcado na cláusula primeira dês- 
temunhas para em seguida proced» ^ nistrumento. no total de .\.......
rem à sua lea>ii^çI0 pâ  fl° s dê NCr$ 8- 000'00 (oito mil «"«*«» "°-
direiío. ' P s de tvos), recebendo neste ato em n o via

corrente do País, a referida quantia.
Assinatura da Firma Comercial por dando pela assinauira do presente 
FÜÍrtM i J° : ' '"strumenco plena. raz« e peral qui- 
Escritório de ContabiUdàde São taÇSo- Para «ada mais reclamar so-

ra r^M™ ~ Edu Çastel° Bran- bre Qualquer pretexto.
™ " "" Cláusula Quat-ta — Resolvem aindajfafe^"1^.* w69- * «s; JSK s£?r«aï£ jstsra&STB^*08 - smt üdtTadd0a diiiapâ  círe - de Ee^iu
£«S« ?^,?S
(NO '-m-R i -, r -era de NCrs 4- 000- °° <9uatro !n 'l (N<? 5G9-B _ 17.3.69 - NCr$ 44,00> cruaeiros novog (fica, incorpoiado a

——— Matriz a qual assume ativa e passi-
"FINAUTO — SOCiitrur»? AtTrnvj y3'"^1^ rôd-as as despesas com a ins-
NADADORA DE fâTOM^™*f £ **?" d& reíerída ílljal -

\ BENS LIMITADA"

DQ CONTRATO

Cláusula Quinta — No caso .de fa- 
Iecimen;.o.. retirada, inabilidade ou in 
terdição de qualquer sócio a socie 
dade se dissolvêrá-procedendo-se uni'

; Pessoa,-.Estado da Paraíba- casado, •Bn«^;«T«° ̂ 1^r".,^0..:?^'. obser- 
tonerclante; residente e .domiciliado 
na Superquadra ^12,— bloco 14

/apartamento 108 "— Plano PÍlôtõ 
l Brasília — Distrito- Federal 
'aã carteira de .Identidade

docontrato social^
Cláusula Sexta — Continuara em 

olçnor vigor as demais cláusulas do 
* contrato não «Iteradas.

'K
v
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neste instrumento, ficando o presen 
te fazendo parte integrante do con 
trato de constituição.

E, por se acharem justos e contra- 
.tados, assinam a presente alteração, 
em 5 (cinco) vias datilografadas de 
Igual teor'e forma, que depois de li 
da na presença dos sócios e das tear 
temunhas abaixo assinadas, foi acha 
do conforme, e que para fins de di 
reito, será publicada no D iário Oficial 
da União e registrada no Cartório do

2? Ofício de Pessoas Jurídicas, pelo 
que obrigam a bem e fielmente cum 
pri-la em todos os seus termos, fi 
cando esta obrigação extensiva aos 
herdeiros.

Brasília^ 17 de março de 1869. — 
Elesbão Alves da Cosia Filho —,Ro- 
mero ãe Sá — Jc;é Fciiosa âa Costa 
— Emerson Ribeiro. _

Testemunhas: G entil Cruz de Mi 
randa — Jandy f'anca Maciel. 
(N? 596BZ — 1C.3.69 — NCr$ 47,00)

S
CONFEDERAÇÃO NACIONAL 

COMÉRCIO
Presidência

CONSELHO DE REPRESENTANTES

Reunião Ordinária

• EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Na íorma do disposto no artigo 34, 
alínea "a" do estatuto social, fica 
convocado o Conselho de Represen- 

, tantes da Confederação Nacional do 
Comércio, para a reunião ordinária a 
realizar-se na sede da EntidãSe, na 
cidade do Rio de Janeiro, Estado da 
Guanabara, no dia 28 de março cor 
rente, às 9 (nove) horas, a fim de 
deliberar sobre o seguinte:

o) prestação de contas do exercício 
de 1968, com parecer Co Conselho 
Fiscal;

b) outros assuntos de interesse do 
comércio.

Rio de aneiro, 12 de março de 1969 
-r Jessé Pinto Freire, Presidente.
(N? 595 — 18.3.1969 — NCr$ 9,00)

REGISTRO DE FIRMA 
INDIVIDUAL
Declarações

Luiz Gonzaga Pires {vê uâs- 

do Estabelecimento: Relu-
Firma 

«ro. 
Titulo

g°Enderéço: CS l, bloco B, Edifício 
Maristela sala 312, 8? andar, Brasília 
— Distrito Federal.

Nome civil foi extenso: Luiz Gon 
zaga Pires de Castro.

Nacionalidade: brasileira. - - — -
Estado civil: Casado.
Naturalidade: .Esperantina, Estado 

do Piauí.Residência: Superquadra^208, bloco 
D apartamento 401 — Brasília — 
Distrito Federal.

Profissão': Comerciante.
Identidade: tí> 110.683 — DFSP - 

Distrito Federal.
Assinatura da Pessoa Jurídica por 

quem de direito:
twte Gonzaga Pires de Castro. ,
Capital: NCr$ 4.000,00 {quatro mil 

cruzeiros novos), totalmente integra- 
lizado nesta data, em moeda corrente 
do país. ^

Género do comércio: Corretagem e 
administração de imóveis, comissões 
e representações, por conta própria 
e alheia, de tecidos, roupas feitas em 
geral, colchões, botões, calçados, ar 
tigos de couro e pela, artigos esportK 
TOS, géneros limentíclos. charques, en 
latados laticínios, bebidas, materiais 
de higiene e Ümpeza, ttatas em pó « 
em líquidos instrumentos musicais, 
artigos «sooïares, materiais para •es 
critórios, produtos quimkós indus 
triais e farmacêuticos, materiais In 
dustriais, máquinas pesadas, aço e 
chapa» metálicas.
, Data de Melo dás operações: l de 
abril de 1960.

Condições de «xünçôes da,pessoa 
Jurídica: artigo 21. itens I H e m.

Brasfll», i d* aiarço de 1M9. — 
IvtevCfanzapB Pirei Me C**íro, 
<N» S1» -í- 17,3.1969 — NCr|M8,00)

DO , SOCIEDADE BRASILEIRA DE AU 
TORES, COMPOSITORES E ES 

CRITORES DE MUSICA 
{SBACEM)
Convocação

ASSEMBLEIA GEHAL ORDINÁRIA

De acordo com o inciso l da letra 
a" do artigo 21 dos Estatutos so 

ciais vigentes, pelo presente Edital 
ficam convocados os titulares do 
Quadro Permanente, no gozo de seus 
direitos, para, em Assembleia Geral 
Ordinária a sé realizar no dia SI dp 
corrente mês, às 14 horas, na 'swie 
social, sita ã Rua Buenos Aires nú 
meros 58 e 58-A, no Estado da Gua 
nabara, ouvirem a leitura, discutirem 
e julgarem ò Balanço e Q Relatório 
referente aã exercício âe 1968.

Em conformidade com o artigo 22 
a Assembleia somente será instalada 
com a presença mínima de um terço 
(1/3) dos titulares do Quadro Per 
manente.- Não se verificando Q "quo 
rum" estabelecido, a Assembleia con- 
siderar-se-á automaticamente convo 
cada para uma hora depois, quando 
se instalam e deliberará com qual 
quer numero de sócios presentes, 
desde que, .entre os mesmos se TWÍ- 
fiqrie a preesnca de um terço (1/3) 
dos membros do Conselho Delibera 
tivo.

Rio de Janeiro. 12 de março de 
1969. — Mário Rossi.

Dias: 20, 21 e 24-3-69. 
(N? 010.333 — 17.3.69 — NCr$ 30.00)

CLÍNICA PSIQUIÁTRICA DE 
BRASÍLIA S.A.

DECLARAÇÃO
í>edEaro, para os devidos fins e 

efeitos, que se encontram extravia 
das as cautelas de ns. 3.109, 3.021, 
representativas, respectivamente, de l 
ação ordinária e 2 preferenciaia, de 
emissão de Refinaria e Exploração 
de Petróleo "União" S.A., inscritas 
em meu nome.

Uberlândia, 23 de janeiro de 1969. 
— Dr. Vtítorio CapparelÜ, médico- - 
CRM 1.0Q7 — Rua Santos Dumont, 
323 — Uberlândia — ÍÏG.

(Dias: 24, 25 e 26-3^69).
(N? 621-B — 20-3-69 — NCr$ 30,00)

( ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convocação
São convidados os senhores acio- 

njstas de Clinica Psiquiátrica de Bra. 
sflia s.A., para se reunirem em As 
sembleia Geral Ordinária, no S.B,S, 
— Ed. Casa d« São Paulo, 13? andar 
Oonj. 1.306, em Brasília — D.F., às 
20 horas do dia 28 de abril de 1369 
á fim de tratarem da seguinte Ordem 
do Dia:,

a) Leitura, discussão e votação do 
Relatório da Diretoria, Balanço Ge 
ral, Demonstração da^Conta de «Lu 
cros e Perdas" e respectivo -Parecer 
dp Conselho Fiscal; relativo ao exer 
cício «acenado em 31 de dezembro' 
de 196Ç;

b) Eleição da Diretoria; Conselho 
íïscàl e Suplentes, para o corrente 
exercício e fixação de seus honorá 
rios;

c) Ostros assuntos de-interesse so 
cial.

Acham-se à disposição dos senho 
res adoadstas no endereço-"aciã».-os 
documentos exigidos pelo art. 99. do 
Decretòvlei w 2*627.

19" de março de 1969. — 
Odított Alvss de Oliveira, Diretor.-rPxe. 
sidente. ... 

«Sãs: 24, 25 e 264-69). -
- NCr$24,00)"

SINDICATO NACIONAL DA IN- 
DtTSTRÏA^DA CONSTRUÇÃO DE 
ESTRADAS, PONTES PORTOS, 
AEROPORTOS, BARRAGENS E 
PAVIMENTAÇÃO

Convoeaçãb 
Pelo presente Edital, ficam convo 

todas as empresas associadas 
e em pleno gozo de seus di 
sindicais para a Assembleia 

, a realizar-se no

cadas
quites
reitos
Geral
próximo dia 28 do corrente 'mês as
13 horas em primeira convocação, e,.
às 14 horas em segunda e úlUma con_
vocação com qualquer número, de as 
sociados presentes em sua sede pro 
visória na Rua Debrst n? 23 — gru 
pos 1.203-7, Estado da Guanabara,
para deliberarem sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA
a) Para o .especial fim de delibera 

rem sobre o Relatório da Diretoria e 
Contas do Exercício findo, de 1968;

b) Assuntos de Ordem Geral.
Rio de, Janeiro, 18 de março de 

1968.''- — Djalma Murta, Presidente. 
(Dias: 24, 25 e 26,3-69) . "

(N» 11.072 — 19-3-G9 — NCr$ 2400)

BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA; 
SOCIEDADE ANÓNIMA

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
^

Convocação
Pelo presente, convidamos os se- 

rJicres acionistas do Banco Regional 
de Brasília S.A., para a realização 
da Assembleia Geral Extraordinária," 
às ,10,00 (dez) horas do dia 9 (nove), 
de abril fl? 1969, em sua sede, no Edi« 
fício Brasüia, 2? andar, — Sstor Ban 
cário Sul, nesta Capital, para dis 
cutirem e votarem sobre a seguinte 
ordem do dia: > 

aX .Alteração dos Estatutos Sociais.
b) Assuntos Gerais de Interesse 

Social.
Brasüia, 19 de março de 1969. — 

Paulo Limírio Malheiros, Presidente.
— Gastão de'Mattos Müller, Diretor.
— Wagner Vlysses C. Netto de Sou 
za, Diretor. — Nylson Araújo de Oli 
veira e Cruz, Diretor.

(Dias: 24, 25 e 26-3.69)
<N» 637-B — 21-3-69 — NCr$ 2400)

CÓDIGO NACIONAL 
DE TRANSITO—~~-

LEI E REGULAMENTO

Divulgação n' l .037

PREÇO: NCr$ 2,00

X VENDA
Na Guanaban

Seç5o de Vendas: Avenida 
Rodrigues Alves n' l

Agência I: Ministério da Fazenda

Atende-se a pedido» ptlo 
Serviço de, Reembolso Postei

Bm Brasflia
-Na Sede -do D.Ï.N;

TV - RADIO NACIONAL DE 
BRASÍLIA - CANAt-3

EDITAL DE-TOMADA DE PRBTflS 
N<> 01/69

Aviso
Tornamos publico que no dia 31 de 

março do corrente ano, às 15,00 ho 
ras, na sede da TV Rádio Nacional 
de Brasüia, RTV.-701-ïjote 3, no De 
partamento Administrativo, serão re 
cebidas propostas para a aquisição do 
material a seguir especificado:

l (uma) máquina 'de Vídeo-Tape 
gravadora e reprodutora quadruple^, 
banda alta e banda baixa, com 2 
(duas) velocidades;

1 (uma) máquina de Vídeo-Tape 
gravadora « reprodutora portátil, sis 
tema helicoidal;

2 (duas) câmeras "Ortiehon", d« 
2 1/2 poledas, completas. .

Os interessados poderão obter to 
das as informações e demais elemen 
tos na sede da Empresa, onde encon 
tra-se afixado o respectivo edital.

Brasília, DF.. 20 de março de 1969. 
— António JkWcieZ Pinheiro, Diretor- , 
Geral.

(Dias: 24, 25 e 26-3-69) s 
_ -(N? 641-B — 21-3^69 — Ngr$ 24.00);

DESTE EXEMPLAR:— 8Cr$ <Uf

TV - RADIO NACIONAL DE 
BRASÍLIA „ CANAL-S -,

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 
H? 02/69

Aviso
Tornamos público Vie no dia 28 

de março do corrente ano, às 15,00 
horas na sede da TV Rádio Nacional 
de Brasília, RTV 701-Lote 3, no De 
partamento Administrativo, serão re 
cebidas propostas para a locação do 
auditório existente no referido imóvel, 
a fim de que nêle-'se]a instalado um- 
cinema, na Íorma e condições estU 
puladas no Edital «fixado na sede da 
Empresa, onde os interessados, pode 
rão obter todas as -Informações ne. 
cessarias.

Brasflia, DP., 20 dê marco de 1985. 
— .António 'Maciel Pinheiro, -Diretor- 
Geral.

(Di«s: 24, K e 26-8-69), 
(N? 640-S — ÏÍ-3^89 —,.NCr* 18.-00)

BANCO DO BRASIL S.A.
No Gabinete da Diretorift dfate 

B«nco, «rtwao i ãi^xwlçto^ dos «tu 
nhores acionistas, a partir de 25 » 
nutre» oorrente, «s floctimentos 4 «u» 
se 1*1*^0 artlio » 4o Decretoíâ 
a» a>«37, ^e » d* setembro d« IMO.

Brasília ÍDD 19 4e BMUÇO <te 1»W.
CDla»; 24.

-S
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