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.. ) Impl~ntaç3e defimhva de traçado.: 'lúai~, cerrelao POl conta l1a ,·ohlnllanle. O pl'tlSentc lêrmo de cell 
b I rnvehlrnento traçNlo: trate f)(;ara Isente do. S!"le federal "ex-vi" de disposto no art. 15, para. 
c I secções transve,sais; grafo 5. da ConslItmcao Fed~raL E. para assim estarem acórdes 
dI ('adastro; asSL'lam o yresentf' tern10 os representantes dns parles centratant0; 
e I d'Jcumen:açã,,; Juntl!mellle com as duns testemunhas abaixo. ' 
f I nota:. de 5el'\1r;0. E, para firmeza e .validade do que acima ficou estipulado, eu Gil. 

berto Zarbalc, funclOnarl0 de Gahinete df' Planejamento, lavrei O pre. 
sente termo tie contrate. 

CLAUSULA UI 

o CU,to t "tal dos sen'wos e de estimativamente CrS 762006 
t~celJtos e sc..~.sent .. a e dois mil e seis cruzeiros). Serão admiúd ,00 {~17 
çoes para maIS sobre o v~or aproximado atribuído no contraats vatna 
linu't de 2<· (., . o a é O e ". H'l.e e Clll('O por cento l. A despesa decorrente d' 
cont:-ato COrIpra as pxpensb5 da dotot'llo 4·2·02·01 "Rodovias Co t. es_te 
e Rtl'constru<.-ão". ' ns 1 uçao 

CLAUSULA IV 

() prazo ,:>ara a conclusão total dos serviços é d~ 1'0 (cento . 
te J dias, contados da data da expec lção da pnmeira ordem de s e vm 
" qual sera expedida dentro de 10 (dez I dias a contar da u ervl~o, 
do prpsente contr~to. no "Diario O lcial" do Estado.. p bltcaçao 

CLAUS LA " 

Os pagllr.1.cn t e, serí') (fetuado· por elapas de 5 qUilômet d 
~"'I'VlÇOS reahzauos e recebidos pel, ftscalização, da forma se~~;e' e 

i I Serviços de locação com m 'lhoramento das condicões técni~as 
Cr$ .!O.l91l.00 Km. . 

~' ,3~T\':~os de explo~al.;jo loca( ~ em variantes - CrS 25.710.30 Km. u, :;~"'1çvS 080 pr(>\ .,to nos lt ns 1 e 2, serao executados na base 
da tabelll do DER ..,C, atualmente l n vigor. 

PLAJl.rEG. em Florianópolis. r de setembro de 1962. 

Testen1unhas' 

Annes GnalbC'rto 
Ibruhim Fplillpe Simão 
Odilon Barcik 

'lanro Martins 
Luis '1azzarollo Np!o t 3980 I 

I Secrelol'ias de EstoJo] 
lNllJUOR E JUSTIÇA ~ que .o~upa, Secrc1urhl dt, Estado d.Js 

\ Neg~CIOS d<:, Intcnor e Justlçn. em 
Portaria de 8 de setembro de 1962 Flonanópolls. 11 do setembro dl' 1962 
O SECRETARIO RESOLVE IAS •. I Caio Natal Teixeira Ferrei", 

Conceder licença: I 
Secretário. 

Na pOl'wl'ia de. admissdo on SJ 
CLAUSl LA VI De acôrdo com os arts, 131 e João Batista dC' Oliveira, na funçao 

. A Con.trn ante s<,rão aplicadas n uHas variáveis de Cr$ LOOO,oo (um 
mil r.:ru7.elTO'.1 a CrS ~(J.O(Kl,oO (vm" nul cruzeiros), à critério. do Se
cretoino Executlvo do PLAMEG, q\ IOdo ocorrer um ou mais dos se
guintes tator.-s: 

137, da lei n. 198, de 18 de de-I de Encarrf'gado de SerViço, referênCia 
zembro de 1954: XV, foi la\Tada a seguinte: O plll"ta_ 

A Francisco Berto da Silveira, dor do pr('sente título passa a pC'I"C~
ocupante da função de Linotipista, bel', a part.H· de 10 de dezembro :}0 
r~feréncia XVII, da T. N. M. da 1961. d(~ acordo com a lei n. 2.976. f te 

escrito imprensa Oficial do Estado de '19 de dezembro de 1961. e decl'eto n a' . ~ Contrat~nte deixar de ClO. oprir sem recorrer por 
~táno E;,:eculIvo do PLAMEG, dentro do prazo de lO 'de) d·

ao 
oU dias. para tratamento de ~aúde, I GE-23_12-61-864. o salário men,.li 

uma ordem Lscrita do fi<J:cal dos se ~'viços; 
b) O SéCretá~ío ExecutIVO do l'LAMEG, apurar que as 

, z las . d t à' -

I 
COln venCimento integral, a contar cOlTespon en C'. tunçao que oc. upa. 

loram ~ n .. c estao sendo executad ;s a contento; 
obras não de 9 de agõsto do corrente ano. Secre.taria de Estado dos Ncgócios (.(... 

Intenol' c Justiça, em FlonanopOll.3, 
APOSTILAS 11 de setembro de 1962. (Ass.) CalO r J a Contratante deftcultar OI:. burlar a fiscalização dos serviços 

contratados. A Contratante fica SI' ,eita à multa de Cr$ LOOO,oo (um 
!Jlil. cruzeIrOS I por ata que exceuer ao prazo de conclusão dos serviços. 
As unpoTtanclas dr.~ multa. serao r 'COlhidas à te,ouraria do PLAMEG 
em Florianóp"lis. dentro de. 10 (de ,) dias da sua aplicação. ' 

CLAUSULA VII 

A prorrogação do pr'lzo de cor,du&ão d"s serviços só se dará em 
cuo de tOrça maior , a criterio do Secretário Executivo do PLAMEG. 

CLAUSULA VIII 

Par conveniência do ~elviço e nútuo acôrdo, poderá ser rescindido 
O presente contrato, cabcnúG à Co .tratante o recebimento da quantia 
Nilüva aos cerviçcs executados ~té a data da rescisão, como única 
iDdeo!zação. 

No título de admissão de Wilm8r 
Talciso Cordeiro, ocupante da funçao 
de Auxi liar de Alfaiate, lotado na Pen 1_ 

tenc;ária do Estado. foi proferida 3 

s~guinte: O portador do presente lI. 
lula passa a perceber, a partir de J'l 
de dt:zembro dc 1961. de ~\côrdo com ::t 

leI n. 2.976, de 19 de dezembro ele 1961. 
e decreto n. GE-23-12-61_864. o saláno 
currcspondente ao cargo que ocupa. 
St..!crctaria de Estado dos NegóclOS d:) 

InleJ'ior e Justiça, em Florianópol. " 
11 de setembro de 1961. (Ass.1 Cai\l 
Natul Teixeira ."'cl'reira, Secretário. 

Na porta na de admissão cl0 ~l' H~l
t.lr Pl'rt:ira Ma.chado, Vi~ilallte, l'pr. 

. )5, da Penitenciária. foi 13vrada a s(,!-
O prelleJ:tc contrato poderá ser rescindido mdependentemente. de gui"te: O portador do }llesente till"o 

iDterpelação judicial. s_m que a C\.ntratante tenha direIto a inde,nlZa- p3ssa OI lh.'rcebel'. a partü' rlc 10 de dt!
cao De espécie alguma, qur.nclo se ',crificar qualqu~r um dos se,:nnntes zcmoro ot.' 1961. de acordo com a ki 
tMo" n. 2.U·16. do 19 de dezemb,'o de 1961. 

aI falir; V(-cccl" n. GE - 23-12/61/864. o s._ 
b, de1X8r de cumprir c,ualqucl da cláu&ulas dêste contrato; la,jo 1I1ensal correspondente à função 
C) extlllgUlr-se O pr3zo para " conclusão dos serviços, desde que 

~atal Teixeira Ferreira, Secretário. 
--o---

SAI1DE E ASSISTiNflA 
SOCIAL 
APOSTILA 

No utulo ll~ nomc~\çáo tiL' Oarl::)::. 
AlbcJ·to Pinto dra Luz, ocupante t~O 
cargo da classe A_13 da carreira doe 
Dentista, do Quadro Geral do Esta
do. lotado no Abrigo de- Menol't.::3, 
foi proferida a seguinte: "O port.J_ 
dor do presente titulo. passa a per
ceber. a partIr de l° de dezemb!.o 
de 1961, de acordo com a lCI n 
2.976. de 19 de dezembro de 1961. LS 

\ l'nClmentos correspondentes à cla'3_ 
se A-:!O. Secrdari~ d:l Saude e Ass~:s_ 
!ência Sucial, em Florianópolis, ;,i 1 
de agosto de 1962. tAss.) Percy João 
de Borba. Secret~rio", 

tenha ~ldo préviamente prort'o\g-ado por despacho do Secretário --x--
CI J A Contratante fôr multada por mais de duas vêzes e deixar 

pagar uma mul~a. dentro do pmzo previsto. EDU(;A~ÁO E CULTURA 
CLÁUSl'LA X 

expressamente estabelecido que o PLAMEG, não pagará inde· 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA 
CATARINA 

Contratante em face da Legislação Trabalhista. 
(Lei n. 3.030, de IS de maio de 1962 _ D. O. n. 7.049. de 15.5.621 

CLAUSlJLA XI 

Para gamntia do cumyrimcnto do contrato a Contratante depesi
tesouraria do PLAMEG, uma caução inicial, correspondente a 
por cento I do ""Ior do contrato, em moeda corrente do Pais, 
Banco de De~eI1vúl\'lment" do E~tado de Santa Catarina ou 

de dívida pública. A Contratante reforçará a caução inicial 
execução dêste instrumento, em valor correspondente a 50.0 
cento I ao mont;>nte do!; 5cTviç(IS 1'i executados, que serão 

dos pedidOS d, pH;:amenl.os e rpcolhidos a tesouraria do 
ato des respectivos pr,gamentos. A caução inicial e os re· 
leva.,tados depois de cumprido éste contrato e após 60 

(lias da dala oa assina, ura do lérmo de recebiment,I da 
PLAMEG. Em c~'o de rescisão, só caberá devolver a caução 
contratante fór rescindido por acôrde ou per falência da 

CLAUSULA XII 

CONSELHEIROS 

EIpídio ~:,rhosa (Presidente) 
Lauro Lock. (Vice·presidente) 
FrãilCisCL n. Dias (Secretário) 
Henriqu~ Stodieck 
J-felnz Ehlerf 
Alcides Abreu 
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ADAPTAÇAO DE CURSOS 

1 - Um grupo de nove alunas 
portadoras de certificados de cur
sos COlegial, cientifico, técnico e 
clássico. deseja ingressar no ma· 

contralo, fica eJeito o f6ro da gistério catarinense, mediante exa. 
expressa de qualquer outro. me de equivalência ao Curso Nor

maL 
CLAUSULA XIII 2 - Esta adaptação ja foi auto 

rizada em nosso Estado, nos anos 
devidoF à taxas sObre transa910 a. s~rviço~ cRtn· de 1957 e 1958, tendo sido oflMela· 

Osvaldo Ferreira de Melo 
Irmã Maria Teresa 
Pc AII';1I" Bcrtholdo ar:>ull 
.Joaquim Madeira Neyes 
lrlatlc~) OHnger 
OJga Bra~il da Luz 
.IJaria tl~ Glória Mattos 
Orlando Ft'Treira de Melo 

da com a circular n. 13/59 
3 - A legislação federal meneio· 

nada pejas requerentes [Lei 11. 

1.821, de 12 de man;o de 1953, de· 
creto n. 34.330 de 21 de outubro d,' 
1953 p circular n. 7. de 16 'de no 
vembro de 1953' admite R matl'l' 
cuia na 1 série do curso clüssico 
ou cientifico, dos cursos técnicos 
comerciais. mdustriais e agnco 
las, mediante conveniente adapta 
ção, aos estudantes que tenham 
conc)uido um dos segumtes em 
sOS' ginMlal, comarr.lal ou lndll" 



DIARto 
11'1 tl hnsu'tJ, dt' lll.\l'S\ ril\ nRrarola. l'tllH') da R('Sl'l'\'n R<·tlHIIWI'nda da Po
IUIJ1tlfd n·~HHlnl. Lip Jorn)n~lÚl clt' Itl'W Militar dI! E~tado, dt.' aról'du eOl.) 

IIrll'jUts l>t'las polkil\~ militart's li Il'l n. ~H82 dt.' ~8 dI' abril dl' 1961 , 
11 :-, lIUdlldt'1') fl'{ll'r:\ctn~ t' dt' spm i J)a~S:l a 11'1' 'os ~l'gullltl'S pI'OVent'ls: 
r 1110S. I VI'nrimt.:lltu:. illtl'grais lit'] n . 159, d(' 

l~lIl,llttl .1 Ir.tilsfl'ri'ncia, (; ndmi :!7_G ~14J el$ 34.500,00. Ciratificaçõ~s 
11 n Ot' um para outro nos seguin· It}t'ClI'porfwl'ls: Adicionais pOl' lcmpu 
lI' em __ os liinn~i:\l, ('Olllt'lTlIl} (> til' };l'l"\'i(,'o 115 I Cr$ 5.750,00. PrQ_ 
In tu t nal hll~kO l~ ctl' miciuç:\o "t'nto:.; ml'I\Si.lIS - Cr$ 39.675.00. QU:lI'-
UjlllcuI,\. 11l'1 Gl'llt'ral, em Florianópolis, G d(' 

\dmlh'lll ~l', ;linda, as 111al riculaR Igôstn dL' 1962. tAss.) Antõnio de 
{'In <"I'r I'S I1ltt.'I"nwdiarias d() ('urso "ara UUms, Celo Cmi. Geral 
('I.l"'~h'll ou den! lfíco I 

• ',lO h'l. pUI~, que> invo(,lll" a Lei o portado!' do pl'esentC' titul,), Gi!-
[-'('(h'rul da t.'quhalt.'ncin para .lu/;)· bt.'1'to da Silva, Tcllt.'ntc·Coronel 11 
I1fH'nl II pllrlido. I H.(>~l'l'VU Rl'lTItm<,rad:1 da Pnltcia M 

ol () ('111' .... 0 Normal 6 p\'idente· IIt<11" no Estado, de acordn com 0;' 
nwnft' '(,('Dll'U (' todo Sl'U cUl'l'ÍC'ulo ll-i n 2.682 de 28 dt., abril de 1961 , 
St' aln!~(" llHIU fi fonnut,,'úo do pro- passa a tCI' Og st'guintl's proventos: 
fl'~:)Ot prllllHnO Distingue,se fun- Vt.'lleimt.'ntns Integrais (Ipi n. 159, dl' 
(h\lIh 111UnlPllte dos dL>l1mÍs cursos ')7.5-54.1 CI 34.500,00. Grntlllca-
hh·rilrlluil'al .lt·nh· t!quÍvalcntes. A ~'lWS Incorporáveis: Adit'ionais pu 
101luac;uo ou pn'panH..-aQ para o h .. 'mpo dt' St.'I"\"Í(:O (12',) 
mSln5\enO nuo ~l' dá. apenas, lJP' I Cr$ ·1 140.(}n P"OVl'11l0S nwnsui~ 
la Rs~nnUaç80 intpleC't ual das ma· Cf::' 38.Go10. Quar1t'l Gene1 :11. cr, 
tí'rlas do ('urriculo mas, tambem, Flnl"lanopoli~, 6 de uJ.!6gto <k 1932 
(' pnndpahnen\l'. pl'las v ivênl'ias I A%.l Antonio de- Lar:\ RUJa!>., Ct'l 
do aluno·tnestre ('om a escola pn- Cmt. Ol'l\11 
l1u\nlt, pOH~ I nelo o programa dc I 
e tuuo c as lJruticas didãticas se O pnrt,\dol' dn lJl'~'~t~ntl' titulll, T L' 
" scnvolvprn ('lU türno do ('llr~o "'li Dnmm~lls Multlz COI'U1ll'1 doi RI' 
primário. que lhü da \'ida, e5:sl'n· ':-I..'1"\·a Rt'lnullt.'rada (t;1 Polll'i:1 Mllit'·, 
ela l: mspiração. I d" E"t"dn. di ,\l'lll'du <.'om :I Il'l 1 

A. presençl\ da t.'rianc;a. no ('ur:-.o 2IJ8::!. dt' ~8 dt' :lhril ch' UH.H, passlI n 
de Cormaçao do professor , ntl"8\'C'S lL-l' lIoS St.'~Ul1lt('oS Ilro\"l'ntos Vl'nCIIllt'fl
da protica pedugl'Jl-:ica. dá ao l'urso Ito Inh.'J::.I·,Il~ Ih'l Il 159, ril' 27-1> !HI 
um tonus el11otl\'o (l'sPE'ciah~5i1no CrS 39 000,00. (ir.ltl(ll'aço~'s 11'_ 
que (} estudo I\PI'Ps~ado e pUnlnwn rorpOl.I\"NS. Adh'lnn.us p~lr Il'mpo clt 
t intelectuulizndo para os exames ~('("\ IÇ I (1:!, Cl"~ -1680.1111. PI")-
d adaptação estâ longe ou lmpos \ .. nh:- Jnell t Cr 013 HaO,IIII . GII,U'. 

1I1ttado d~ atinRir. I h 1 GI.! (1.11. ('IH FlllnanoVulls, 7 dl' 
I - Permitir que os diplornltdos . O!) dl' 196"2 l -\ Antonio Coe 

em cursos equivalentes quanto ;1 Lu .. Itlba .... C, 1 emt Gl'ral. 
hierarquia, m"s distanciado, jX'10 
sentido e curnculo venham n eu' 
lar das mesmlls regalias, S<!na de, 
prestigiar, técnicamente, todo o 
desenvolvimento do programa do, 
cursos normais e, ainda, desprt'Zllr 
tudo o que o futuro professor pu 
desse adquirir emot.vamenle 
aprendizado subjetivo, nos <,,on· 

tectos com a escola prima na, 
através da prutlca do ensmo, 

6 Entendemos que o Estado 

SI'R\ I( O In' n~C\L1Z\('AO nE 
,\R" ,\S I ~lnlI("oF.S 
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necessite de professOres, mas t to 
Dio justUlca que adotemos medi, 
du aparentemente Justificáveis 

ela carência de mestres ma. ten d. w"br 
dentes a desprestigiar o curso t<'C Sa .. t 
II1camente organizado para a pre·1 
paraçllo do professor primário., CONSIIJEHANIJO " '1111'1(' "do G" 

7 - Em faoe do expOsto, opml\· \ ,,"" do E t d'" rl" ' I rlbullnl R"Slo 
moa desfavorà"elmente p~la pre· fI LI F.l1 I Jral t do pr(.prlfl l-'al"tldCJ 
ten&ao das requerentes, Polítl(,(lN, HQ nl "to dI; Cjtll ( III ,Ih 
~ das Comissões, em 1 de ti('('{)rr~ f In .Jrnblt'·lIl" l"k JI/'rfl'lta Sf' 

15""lto de 1962. !k11t'IIIR (; ti anquJlhhdf ? 
Orlando Ferreira de Melo, r!!la, 

tor d=:~o, ,cm'STlJF.RANDO n 11(1., B '''nv". 
• vi ta ... d 1lU:'11('IR cll· t PN'l nJ$ prf ,vj rlt·T1c·lfI8 PI"I 

,~~If~~~e~m~:~s a carenCla e I \"t'ntaVíts Que 3sS("Cllr('m 't ordf'm ' , nonnallstas no Esta· g' c bl ' , .. ~ a . t ' UI nç.1 j,tl tr ... cuntr:, os ri('};Clrrlt'hG.~ 
precirlo e at~P~:m q~:iX:d8~ ~~~,~ IIltl:nrionnr!,)!, na i·poca das pIl'}. 

lIOQna& dennttlvas, seja permiti. , nel . 
da B adaptaçio de portadores de ermm.: 
C8l't1llcado de conclusão do se- FICllm :-U"pCll· as ~m tlldo TL'rritorio 
JlWldo cicIo a segunda série :Ia Catarlncn:", durante () Pl'rlodu <"Otn. 
:m.cola Normal. mediante pxames prec'lldl?U cntl'l' o dia 2 ~ 12 de outu_ 

_rem regulamentados. Ibro prOXllllO, <lS licençi).~, para p orte-
Orlando Ferreira de Melo, r~lator, de Qualqu,'r arma 
Pe Ah100 8eJ101do Braun Sã.l) CCl1sld(:rario~ infrató;:es .sujPi. 

EbJeJ1 tas as S;l.n('ões da Lei, as pes.~a..", que 
da GI6ria Maltos "nd.rpm anu.das naQuêlo periOdo ' 

i~;::o~=:Te~;re;SB , SOllrlH.-'tC', :l('S têrmos do Artigo· 10 
de Meolo dI' R l'gullmento supra citado ~ , 

- d "', a coo I pl.'l"sçao os ~ell'gadc.; . d~ Polícia ; 
Idt.·malf autondades. PoliCiais no E!'ta. 

..... de ,d'\). para o t leI cumprimento dest;'l Po _ 1_.-. tarlR r 

~lllOllllllill.de!l Mplo, 1> ..... 1 PUbliQlIl'_'O e cumpra,s. 
---,"Ii!l de Ensmo I FlonanopullS. 25 do setombr 

1962 o de 

~~ de votos,l Alrldes Raslos d. AraújO D t 
P _ 2 da agOsto O.ral 1u SFAM ' 'Pc ar 

o 
DlRETOUIA DE VEICUU)S 

TU,\~SITO Pl'BLICO ' E 

OFICIAL 

IlliPARTlÇOES FIIDERAIS E AUTARQ 

MINISTÉRIO DA AGRH'tIl"TIIR \ I CLAUSULA QUARTA 
te cunlrato vi~oral'ft fI"l 

1'~rmo de contra.to celehrado do nn C'láupuJa sl'Rund;1 
entre a In5tpeloria Regional clc jlmóvcl venha l.l .t;('T <111,,' 
)"omenlo Agrícola em Santa Ca- que, o Locaclor Se obJ'lR" 
tarina, do l\1inlstério da Agricul·1 na respC'ctiva e:-·crÍ1ura () 
tura e o sr- Rudolfo Scheideman. tual, pa ra Que o adqtlJl'en 
tel . para a locação de um imóvel gado a manter a locaçã() 
situado na rua Saldanha Mari. CLAUSULA QUINTA 
nbo n. G, na Cidarle de Florinnó. mC'nto do aluguél será 
110hs, E!'Õ tado de Santa Catarina, vPllcido, n<1 Delegacia 

S'OUl'O Nacional, rncdiant 
Aus vinte dias do mês de setembro sentada em quatl'o (4) 

do ano de mil novecentos e sessenta datária c regularmente' 
o dois, na s<,dl' da Inspetoria Regia./ CLAUSULA SEXTA 
nal de' Fomento Agrfcola eIn Santa contrato sC'l'á re,C',cindido 
Cat.arina, pl'esenLe:-. o E. AgT. Gilbcr-1 cumprimento de Qualqu 
lo Primo Schaefcr, delegado pela Por. cláusulas. 
larla Ministerial n, 539, de 26 cle ju_1 CLAUSULAS SÉTIMA 
lho de 1962, da InspeLoria Regional de I sente contrato correrá 
1"0111l'nto Agl'icola, n.este contrato de- I exercício, por conta da ~C' 
nC'minada Arrendatária, e o SI', RUdOl-

1 

Custeio, consignação 1.5. 
fo Sch eidl'mantcl , brasileirJ, casado, ços de Terceiros. Sub~ 
industri:\ l, l'lwidl'nt.e à. Av_ Rio Br:m_ 11.5.12 _ Aluguéis, etc., do 
Ctl I',· 157, em Florianópolis, Estado de' çamcnto dêstc Ministério, 
Sn n la Cntarlna, neste contrato deno. cicios futm")s por conta 
minndo Locador, rOl acer t.ada a loca- I paTa tal fim incluídos 
C;1l0 chJ lm6v<'l loca lizado à rUa SaL I orç,e ment o, fic ando emp 
d'lnha M"rln.ho n 6, 2° andar, na Ci- duzida a respectiva imp 
duc.l,' dl' Flnrianópol1R Estado de Sano I escrituração da arrenda 
la Clltill'ina, nos tCl'nl'C)S da minuta de: me empenho n. 17, de 6 
cc.ntrato pelo sen h or Mmistro da de 1962. 
Af!l'lclIlt urll, constante do se.. -, _ .. 1 CLAUSULA OITAVA 
til .8lü 61, e medl~lIltc as seguintes deral desta Cidade será (! 

l'lnu,,1I1a~: para decidir questões qu 
CLAUSULA PRIMEIRA - A Ins. :'9. ",uscitarem sôbre a e 

petarin Regional dl' Fomento Agricola presente contrato_ 
l'm Santa Catarina contrata com o CLAUSULA NONA 
Sr RudoIfo SChCide~:'lnt.el. proprietá- con· rato está isento de s 
rio do pr('dio aCima. referido. o nrren_ têrmo~ dI) artigo 15 in 
dallll'nlo do mesmo para nêle serem da Constituição Fedéral. 
IIIst"bdas e funcronarem dependên. E, para firmeza e vah 
l'H',) ca citado. Inspetoria . acima ficou estipulado 

CLAUSULA SEGUNDA - O rore. presente têrmu Que, dei 
rido hn6vel, em perfeito estado de e ach3..do conforme, vai 
con. "I'V;I~ÜO (' as..~"Rio e arrendado pelo las pnrtes contratantes j 
prazo d(' um 11) alIo flll,'lIlCeÜ'o , a das, pelas testemunhas 
cunlilJ' da d~lta do l't'gbtl".J do prcselL Ca'Y;.llho e Lúcio Fr('ita~ 
t~, ('lIlItr.ltll pl.'lo Tnbunnal de Con- por mimJoão Rebêlo da 
la , IA'I" preço de' CrS 20.000,00 Ivint(· vent e Da ctilógrafo Nível 
11111 (TUZC'II'O,S) nwnsais, paD,og pela I ' R 
UI'" ona egional de Fom('l'1 

~'q.:al'la 1"1 ... (':11 dc Tl'sourv Nacion~l em Santa Catarina., 
tom SlIlItil CaLlrln:J., nflo Sl' l"esp(Jn~;a Gilberto Primo Sch a('fcJ 
hill, Indo o Ollvl'rllu pur Qualqul!l' in. dataria 
dl'llll.Il~'I\() t' uqul'lt' Tn .. "tilulo drll(:><:1RI' Rudolfo 
f, I"lI-{I. tI"O o Scheidemantcl 

CLAUSULA TERCEIRA 1\, ubra, T('sl~mu~!,?s: 
dl' c JII {'I'VO<,UO c' !;I'OW"111" I 'd. St't'glo 1 uho Can:\lh 

, '" < .... il (O pn' 10 JOão R b-I d ' I ill'lllld. d(l Inl'1u.lv(' '\ ,. . t . e e o a S h·a, 
Hnudl' PUl~lll,l l' Mun\~IJ;.~~~'\i'1.s pela Datilógrafo, NívC'l 7 - q 
('!JllIO lodo' os 1Il1"ll<1 "i ',J l~~ ('m I de Orçamento da .IRFA -, ... ~ os Ct era Is (l' R 
LH1 1Ii1 I (' tnunklpai ' t • . ,~. t~C'{)nheç() as fu'ma s s 
l"ll"l ("'", l" por rOI1\a ;1· .... ILllnISdC lutUl'os, berto PJ"lmo Schaefcr Ru 
d . U IlCa OI' crtbC'n d j I' ' 

(J lt AI H'lIdalarla unicament,. " • T • I .t'man".l.', Sergio Tulio g 
lllUI'u d(' pt'qul.nlls rr'pUl'l) .~. paga_ Cl.o Frl'lta. ... da Silva e Jo~ 
mf. de qual~qU(,1" obras I:", aS~Hm co· Sllva. E dou fé. 
mudlficações JU üdap'a'ç' cl~ltiva,.., _a Em test. MM. da 

à 1.. 0<'::. llccessa L I M 
nn~ sua comodidade l:' conv<'nién('ia OUTl es achado. 

deiras Naeionais S / A. - Cr$ 100 
Placa - 4 15 C ,00, 

Lopes _ CrS 200 elso Orlando 
PI ,00. aca - 1310 E 

CrS 200,00: - rnesto Santos 
Por excesso de ' 1 . 

Placa _ 12.26 \ c oClClade 
CrS 50,00. Carmelo PTlSCO 

Artigo 224 do R G T 
Placa - 348 ' . . 

de O, POlitica e so~R~, Delegacia 
CrS 200,00, .a 

PI Reincidência 
aca - 12"6 C 

CrS 100,00." - armelo Prisco 

VIAÇAOEOBIW 
PÚBUCAS 

i:;ita o Prol'c~. o n, fi.lII; 
parlamento ele j':stradll 
g'cm, a apOstila ',Cima. n 
J'Crenle ;j l'la."se que ~ 

1 l'~,H" Secretaria da l"iaç 
~uhll('as, em FJorian (-11 
.'nnelro de HUi:! IA .... 1 ( 

F lho Secr láno d" \·,,11 
l~úl)1ica,. 

I ;';0 Iltulo de H"rolc ' 
P('dl:'l'neira .... OC'UPHntl" ,I 
1)1!""(lur da l)Íretor1~1 dt.1 

I H{}d~l !em, padruo 3 ·,·C 

j
l'lda a ,f;'guIIlte apo ... tl' I 
do prl-St nte IltuJ Jt.l~sa 

1: 1 parllr {j(~ l,i d(l dl _l,ml 

Multas Ilpltl'ada aos prOpt.ipl 
rios de velculos 11 sUb!!r 11 Hetlfi, '""ol I 
Por dp.obedl~ncllJ d,' a,'ôrdo c I o '. llfl""i1" 

, 
de ~lI'lIrdL> (' Im ,I lei n 
dto dt'zmhro do me ... 1ll.J . 
l'iml'nt ll ., corrE' pondente 
3!1-C. 110 cai ~o de Plret 
L I1lcnto de 1·>,tr::Hla~ li 
S cretari.. tia \·,açao c 
llilcà. em FI! r'Hnópdl~ 
ne ro de 19"2. (,\,,1 ( 
rllho. C;P""Y'",t _ ri \~I 

r 4e ~\e titulo, Cor· 
11 1'I9IItco. TtIIttM.-O •• 

ar!. 2~4, do R'c'.T, om No tilulo de non1<'u ' 
Placa - 28-03,91 - lnd, d~ M . go~ 1" I10Ill"1l Nl'to, f Ç<lu d, llo'n''1 

11 ·eç:nln lc' I.'IC'. r I'f' 01 p,ofe"da a 
, I ICadg t .... J 


