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N.° 44.740-51 - Leda Lia Papalini,
Italiana, residente em SIO Paulo -
Permanência. - Deferido em 10-9-52.

N.° 9.918-52 - Josephine Clare
Brough Warren, irlandesa, residente
em São Paulo - Permanência. -
Deferido en 11-9-52.

N.° 19.746-52 - Hector Ma.rtin Ma-
riano Oalamandrel, argentino, reei-
ciente em SãO Paulo- Permanência.
- Deferido em /11-9-52.

N.° 25.381-52 - Simone Goklrinze,
de nacionalidade indefinida. residente
no Distrito Federal - Retificação de
assentamentos. - Deferido em 18 de
setembro de 1962.

DESPACHOS DO DIRXTOIR DE
DIVISAO

Processos:	 e
Ne 32.229-49 - Ana Dora Magrit,

argentina, residente no Distrito Fe-
deral - solicitando devolução de do-
cumento, - Deferido em 22-944.

NP 33.488-52 - Dody Sabe de na-
cionalidade indefinida, residente no
Distrito Federal - Pennanancia. -
Apresente tradução do certificado de
identidade e prove que dispõe de
renda mensal mínima de dois mil
cruzeiros, independente do emprego,
ou que parente seu, radicado no pais
se responsebiliza por ma manutenção.
Frase 80 dias.

N.° 34.8e852 - Juan Segundo Dias
Cespedea, chileno, residente no Dis-
trito Federa - Permanência. -
Apresente certidão d enaselmento ou
documento outro do pais de origem
que consigne sua filiação. Prazo de
60 dias.

Ne 34.711-52 - Tito Legada Brice-
no. venezuelano, residente no Distrito
Federal - Permanência. - Apresente
traduçeo do passaporte feia por outro
tradutcr. Prazo de 30 dias.

DEPARTAMENTO FEDERAL
DE SEGURANÇA PÚBLICA

Serviço de Trânsito

PORTARIA N.° 276

Foi 21 de outubro de 1ee2

O Diretor do Serviço de Tránsito
do Departamento Federal de Segu-
rança Pública, mando da atribuição
que lhe confete o art. n.° 142, 4 5.°,
n.° 2, do Regulamento deste Depar-
tamento, e consoante o disposto no
art. 129, item II, ultima e do Código
Nacional do Transito (Decreto-lei nú-
mero 3.851, de 25 de setembro de
1941), resolve apreender por 189 (cen-
to e oitenta) dias, a carteira nacio-
eal de habilitação do motorista Da-
nilo de -lousa, prontuário .n.° 83.419,
por ter sitia autuado no 3.° Distrito
Policial, 3 21 horas e 30 minutos do
dia 25 de sete.nbro último, visto como.
lei encontra dc. dirigindo caminhão
e-27-70, quando transitava na Rua da
Passagem, próximo A Rua Góis Mon-
teiro, em estado de embriaguez, con-
forme constatou o médico kgieta ree
quisitado por aquele Distrito, e se-
gundo se depreende do Auto de Exa-
me de Erabriaeeez do Instituto Me-
dico Legal, enviado a este Serviço
com o ofício n.o 4.326 ScA-7, datada
de 18 de outubro do corrente ano.
(Documente' ns. 41.93'7, 46.457 e
ree.113-52). - Edgar Pinto Estréia,
Diretor.	 •

(N.° 23.796 - Dias: 4, 5 e 6-11152

PORTARIA N.° 278	 • •

ken 31 de outubro de 1962

O Diretor do Serviço de Trânsito
do Departamento Federal de Segu-
rans Pieblica. usando da atribuição
nue lhe confere o art. 142, 4 5.0, ne 2.
do Regulamento deste Departamento,
e consoante o disposto no art. 129' do

Código Nacional de Transito (item 31,
alinea e, Decreto-lei n.° 3.851, de 26
de setembro de 1941, resolve apreender
por 180 (cento e oitenta) dias a car-
teira nacional de habilitação do mo-
torista profissional Francisco Ferreira
da Costa, prontuário n.o 178.720, pelo
fato de no dia 6 de ag6sto último,
às 9 horas e 90 minutos, ter eido
autuado no 15.° Distrito Policial, por
se encontrar dtrigindo o veículo ml-
mero 53404 D. F., era estado de
embriaguez, quando, na Rua Maria e
Barros, esquina de Professor Galem

GABINETE DO MINISTRO

AVISO N.° 749 - SEC. EXP. -
lat 1-XI-1952

Instruções para encaminhamento de
documentos no Ministério da' Guerra

I. A um de reduzir o volume da
documentação em trânsito no Minis-
tério da Guerra e as conseqüentes des.
pesas com pessoal e material para sua
feitura e encaminhamento, reitero as
determinações já em vigor que obje-
tivam facilitar o exame dos processos
submetidos à decisão dos órgãos deste
Ministério e determino que sejam ob-
servadas as prescrições que se seguem.

1. Só devem ser encaminhados ao
meu Gabinete os documentos cu ja so

-lução dependa do Ministro ou do es-
calão superior, como sejam os refe-
rentes a assuntos:

- que impliquem na lavratura de
decretos;

- que se relacionem com a Justiça;
- que, de caráter administrativo ou

técnico, exijam interpretação para
formar doutrina, ou stbre os quais
haja conflito de jurisdição ou diver-
gência de• pareceres;

- que digam respeito a direitos in-
dividuais, em grau de recurso, ao Mi-
nistro, menno "ex-officio";
- que acarretem despesas adminis-

trativas para as quais os órgãos deste
Ministério não estejam autorizados.

2. Os documentos que não se in-
cluam em o ,n.° 1, destas Instruções
serão solucionados:

- pelo Estado Maior do Exercito -
os relacionados com o planejamento,
coordenação e contrõle das medidas
necessárias à organização, instrução;
mobilização e emprego do Exército e
suas Reservas;

- pelo Departamento Geral de Ad-
ministração - os relativos ao pessoal
e material, bem como o equipamento
do território nacional, já implícitos
nas atribuições do Departamento;

- pelo Departamento Técnico e de
Produção - os que,se relacionem com
as atividades técnicas, cientificas e
de produção, já Implícitas nas atribui-
ções desse Departamento.

3. Nenhum documento que encerre
pretenso de natureza pessoal poderá
ser encaminhado ao escalão superior,
sete que traga claramente mencionado
o amparo legal.

4. Todo documento submetido à so-
luço do escalão superior deverá es-
tar convenientemente informado de
acôrdo com o Aviso ne 195, de 21 de
março de 1939, B.E. n.° 17, de 23 de
março de 1939, respeitadas as pres-
crições destas Instruções.

5. Sempre que uma autoridade ne-
cessitar de informações complementa-
ras para encaminhar um documento.
serão elas pedidas diretamente, via rá-
dio, se possível, procedendo-se do om-
ino modo para o encaminhamento da
Informação, quando assim o deter-
minar a referida autoridade.

e. Quando tuna autoridade enca-
minhar ao escalão subordinado
processo ou documento a ser informa-'
do e cuio retorta) a ela seja desneces-
sária, deverá determinar o .seu entia-
w inhaniento a quem de direito, apõe
a InfOrniatío do ,órgão subordinado.

Dia 29 de outubro
Amaina Moreira de Almeida, mãe

do -falecido ex-cabo Orei Moreira. pe-
dindo pensão. - Inzleferido, pet falta
de • amparo legal. (P12069342).

Menor Orliná de Oliveira, 2.0 sar-
gento, .pedindo pagamento de venci-
mentos atrasados. - Indeferido, o re-
euerente rei relocluldo sem direito a
atrasados. §P/-24502-321.

Dia 30 de outubro

Gerson Mendonça de Frenas,
dote cia AMAN, pcdindo perca/Estio pa-
ra ausentar se cio País, em aõeo de

- Ccneedo.	 ,

Despachos: --

Dia 29 de outubro

O Sr. Ministro passa à disposiçãe
da Secretaria Geral do Conselho cie
Segurança Nacional. de ordem do Ex-
celentíssimo Sr. Presidente da Rena-
blies, o Capitão da Arma de Cava.
leria Ivan Mota Dornelcs e o Capiti'e
1(édico Seth Emanuel Couto .11eo.

O Sr. Ministro dispensa, a pedido
das funções de Tnstrutor-Chefe de
Pétrças Terrestres da Escola de Co-
mando e Estado Maior dl Acro ieutice
o Tenente-Coronel da Arma de ca.
valeria Paulo Enéas Ferreira da Silva,

Requerimento

Dia 24 de outubro

• Niso de Viana Montezuma, coronel,
pedindo apostila de sereico prestado.
- Deferido. IP/ I; 322-52) .

Requerimentos:

' Dia 27 de outubro de 1952

Carvalho S. A. Organização Cemer-
dial e Importadora. pedindo auteeeza-
ção para importar diversas armas,

1. Indeferido quanto às 4 espinear-
das de retrocarga calibre 9 m m e da
20 calibre, mod. 342. 2. I)
quanto d.3 demais. xi1(51G-51 n .

Alcebiades Aetônio cia Silva. Sabte.
noite, R,, 1, pedindo ineltieão no Q01.0.
- Indene:ido. , por falta de ta:e-dato
legal. (.P.19346-521.

Murilo Cabral Henrique. 2 '
to, pedindo promoção. - I
por falta de amparo leeel F

Glido Séria 2.° sargento. pedindo
promoção a graduação une:nata. -
Indeferido, por feita de amparo
Arquive-se. 1.9',18907-521

Luis Batista Monteiro, 1.a .5:arz,'nto.
pedindo promoção ao pOsto cin 2 t2-
nente do QA0 em eessarcim.eit.)
preterição. - Deferido, Puh1iue e a
arquive-se. •1'i17133-52:.

PaschoaI . Dante Soinelli. 1.0
to, pedindo promoção ao posto de 2.4
tenente do QA0 par ressarcimento ae
preteriç:o. - Dererido. Pablieue..so
e arquive-e. •P/ 21788-52).

José Barbosa Neto. 1.0 tenente te.
formado. pedindo reviso de contaota
de pontos e promoção em re:.snrc;-
mento de preterição. - Arqaive-se,
em face do Parecer da (1.9(. • Q A.D.
F 17563-52) .
Nuoo Guedes Pereira pedindo resti-

tuição de prédio regue-liado. :co: Ex.
eelentissimo Sr. Comandante da 7.4
R.M. por ocasião da guerra.

1. Indeferido, em face da infor.
onaçi.o.

2. A 7e R.M. para cléue'a do in.
teeessado. (P/11318-52).

Danilo Fontoura Dealtry, cadete cia.
AMAN. pedindo permissto para au-
sentar-se do Pais em gõzo cie terias.
-- Autorizo, (F,'22531-52).

Zolá Fezzobon e Gabriel Coel ,to fle
Castro, 2.0s tenentes, pedindo reco-
nhecimento de divida e pagamento no?
exercidos findos. - Indeferido, oor

orfirla Hoffmann das Santos, des.
auttada do I.° tenente Aristtdes Mi.
renda dos Santos, pede lhe seja des-
tinado o abono de familia que vent
recebendo dito oficial. - Indeferido,
de acardo com a Informação do DOA
(7 20235-511.

Tleitniro José da Silva, pai do fale.
cido cabo Laudelino Silva, ror :seu pro-
curador, nrriindo amuam do Eatado.
- indeferido, por falta de amparo
gel (2117415-C2).

- devido o seu estado - provocou um
acidente, colidineaese com • traseira
do auto 11-16-83 DF., que por sua
vez, impulleionado, foi chocar-se com
o de n.o 2-50-83 DF., cujo acidente
provocou vitimas, alem de danos ma-
teriais de vulto, o qual, sendo exami-
nado, ficou constatado o seu estadr.,
etilioo, conforme consta do Auto de
Exame de Embriaguez, fornecido pelo
Instituto Médico Legal com o ofício
n.o 4.326 ScA-7. de 16 de outubro
datado. 'tDoes. na. 46.907 e 50.112-52).
- Edgar Pinto Estréia, Diretor.

MINISTÉRi0 DA GUERRA
7. Os documentos de rotina, previs-

tos em regulamentos ou determinaçk.
oficial, como relações, mapas, etc.,
que tenham datas prefixadas de re-
messa ou entrada, devem ser encami-
nhados diretamente ao órgão interes-
sado desacompanhado de Oficio. O
encaminhamento, se possível, poderá
ser feito no próprio documento.

8. O envio de documentos de remes-
sa periódica citados no item anterior
será feito em períodos largos - se-
mestres ou anos. - fazendo-se a co-
municação de posteriores alterações,
via rádio ou Oficio, para que o esca-
lão superior, interessado, promova a
necessárias correção nesses documen-
tos.

9. Pica proibida quakiuer solicita-
ção de reprodução ou atualizacão de
mapas, relações, etc., com inobserván-
eia do item n.° 8.

10. A redação de oficias. memoran-
dos, etc., deve obedecer rigorosamen-
te ao estabelecido no Aviso n.° 352-A,
de 4-VII-32 (B.V. n.° 124, de 10 de
julho de 1932) com as modificações
constantes tia Circular n.° 18-48, de
5-VII-48, da Secretaria da Presidên-
cia da Republica (13.E. n.° 28 - Su-
plemento - de 13-VII-1946)

11. Para facilitar a utilização da
legislação vigente, a Secretaria Geral
do Ministério da Guerra providen-
ciará:

a) a recrie() era fascículos, por as-
sunto, dos atos ministeriais ou altera-
ções que digam respeito a leis de in-
teresse do Ministério da Guerra, tais
sejam a Lei do Serviço Militar, o CÁ-
digo de Vencimentos, a Lei de Inati-
vidade, etc.; .

b) A publicação de um Indicador
da leais/mão de interêsse do Minis-
tério da Guerra, para distribuição aos
assinantes do B.P1. e mediante ven-
da. aos demais interessados.

II. O Estado Maior do Exército, o
Departamento Geral de Administra-
ção, o Departamento Técnico e de Pro-
dução e a Secretaria Geral do Minis-
tério da Guerra ficam autorizados a:

a) propor ao Ministro da Guerra
medidas que visem aos objetivos das
presentes Inatruçiies, bem como en-
viar propostas para o estabelecimento
de normas que facilitem aos diferen-
tes escalões- o encaminhamento da do-
cumentação; -

b) baixar instruções que, dentro dae
finalidades do n.° 8. vis= a reduzir
o número de documentos julgados des-
necessários.

A complementação deste Avito,
feita de acórdo com o item fl. deverá
estar terminada e divulgada até 31 de
dezembro do corrente ano. - Cyro
Espirito Santo Cerdoso. - Ten. Cel.
Gerardo L. do' Amarai Anita. falta de amparo legal. 0.P/18 n;22 e ...

'2826-52),Requerimentos:

•11,


