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DESPACHOS Da DIRETOR
Emprêsa Fluminense de Terrapla-

nagens Ltda. - (processo 7.207.358
de 1951) - Autorizo o levantamento
da caução.

Euclides Fernandes de Sousa -
(processo 7.207.232-51) - Deferido.

Daudt 8z Durão - (processo nú-
mero 7.207.381-51) - Autoriza o le-
vantamento da caução.

DESPACHOS DO CHEFE DO
4-ER

Sebastião da Silva - (processo nú-
mero 7.207.279-51) - Concedida a li-
cença. em prorrogação, no perlado
compreendido entre 30 de novembro
e 28 de janeiro de 1952, nos termos
do laudo médico.

José da Conceição - (processo nú-
mero '7.207.444-51) - Compareça para
esclarecimentos.

Jorge Gomes Vieira - (processo nú-
mero 7.207.460-51) - Isac Batista
- prOcesso 7 .207.392-51) - Aura-
mar Monteiro Tôrres - (processo nú-
mero 7.207.379-51) - Salvador Faan-
cisco das Cha gas - (processo núme-
ro 7207. 377-51) - Luis Fernandes
Leal - (procesro 7.207 430-51) F- Má
rio Piado - (processa 7.207.417-51)
- Manuel Goncalves jardim - (pro-
cesso 7.207.446-51) - e Jorre José
Medeiros - (processo 7.207.443-51)
- Concedo o salário familia.

Dena rtamento de Editie.nesAPR
Expediente de 7 de (dezembro de 1951

Boletim n.° 102
ATOS DO DIRETOR

.A•clem de serviço:
Rei'rerando instruções anteriores sea

bro o assunto, recomendo o fiel cum-
primento do art. 8.0 do Decreto nú-
mero 11.007, de 5-11-51, cujo texto é
o seguinte:

Art. 8.° Do alvará expedido pelo
Departamento de Edificações deverá
constar sempre a finalidade especí-
fica da obra, o que será transcrito
nos registros da Delegacia da respec-
tiva circunscrição fiscal. Procedimen-
to idêntico se adotará nos casos de
instalarão ou de simples reforma.

Transferêrcia de funcionério:
Transferindo do 3-ED para o 14-

DD. o oficial administrativo classe M,
matrícula 892 - Alvaro Pôrto Bar-
roso.
aoaaediente de 10 de dezembro de 1951

Boletim n.° 103•
ATOS DO DIRETOR

Designação de funcionário:
Designando para responder pelo

expediente do 5-ED-2. durante o im-
pedimento do titular efetivo, o oficial
administrativo classe "L". matriaula
7.260 - Alfredo Pereira David Filho.

inscrição de profissionais:
a) Cientificando que foi inscrito

no 1.0 grupo da Categoria "C" o en-
ganheiro civil Arão Borozovsky, por-
tador- da carteira' n.o 4.965-D, para
funcionar com responsabilidade nelas
obras da firma "Marcha Engenharia
Ltda.", com escritório à Avenida Pre-
sidente Antônio Carlos, 207-3.° andar
sala 302 grupo "C".

b) Cientificando que, foi inscrito no
1.0 grupo da Categoria "C" o enge-
nheiro civil Rômulo de Paoll, porta-
dor da carteira n° 1.099-D, para fun-
cionar com responsabilidade pelas
obras da firma "Construtora Predial
de Paoli Ltda ". com escritório à
Avenida Rio Branco, 151, 16.° andar,
salas 1.609-10.

Autorização para usar abrevia-
tura:

Cientificando que, de acôrdo com
o despacho do Sr, Diretor exarado
no processo na' 7.424.754-51, foi 7
arquiteto Warteloo da Silveira Lan-
dim, portador da carteira 3.409-D,
autorizado a usar abreviatura de "W.
Silveira Landim"..

Expediente de 11 de dezembro de 1951

• Boletim n.o 104
ATOS DO DIRETOR

Autorização para funcionar indi-
vidualmente:

Cientificando que, de acôrdo com
o despacho do Sr. Diretor exarado
no processo n.o 7.424.463-51, foi O
engenheiro civil Jayme Morais Mo-
reira. portador da carteira 5.925-D,
autorizado a funcionar individual-
mente. com escritório à rp a Uruguai-
ana, 116, 5.° andar. sala 502 parte.

Cancelamento de responsabilidade:
a) Cientificando que. de acôrdo com

o despacho do Sr. Diretor exarado
no processo n.o 7.424.771-51. foi can-
celada a responsabilidade do enge-
nheiro civil Carlos da Silva. nortadar
da carteira 3.970-D, pelas obras da
firma "Geotécnica 'Ltda."

b) Cientificando aue, de acôrdo
com o despacho do Sr. Diretor exa-
rado no processo n.° 7 424.613-51, foi
cancelada a responsabilidade do en-
rzenheiro arquiteto Francisco Alberto
Domingues M achado, portacirr
carteira 2.6(6-D nelas obras da fir-
ma "Cia. Imobiliária Kosmos".

c) Cientificando aue, de acôrdo
com o despacho do Sr. Diretor exa-
rado no processo n° 7.&24. ? 9,5-51, foi
cancelada a responsabilidade do en-
ge?Iheiro civil Solomen Jaber. porta-
dor da carteira 2 70a-1) relas obras
da firma "Construções Universal Li-
mitada".

Autorização de responsabilidade;
a) Cientificando aue de arôrdo com

o despacho do Sr. Diretor exarado no
processo 7.424 2e3-51, foi o en aenb ai-
ro arquiteto Francir ro Alberto Do-
mingues Machado, portador da car-
teira 2.606-D. autorizado s se resnon-
sabilizar 'elas obras da firma "Imo-
biliária Minas Gerais S. A." com es-
critório à rua da Assembléia, 11, 6.0
andar'sala 605.

b) Cientificando que de acôrdo com
o despacho do Sr. Di rator exarado
no processo n ° 7.422 089-51. foi o
engenheiro civil Paulo de Castro Be-
niano, portador da carteira 4.870-13
Fadai-17nd° ia se rasponsa bilizar reina
obras da firma a caporatora Se1'm'AI-
2CT Ltda.". COM CSCritórin ?I Tua Via.
conde de to Branco, 52, 3.0 andar,
salas 34 e 36.

c) Cientificando que. de ardo com
o despacho do Sr. Dtretor exarado
no processo n. o 7.424.435-51. foi o en-
aenheiro civil Salorriao Jaber
dor da Carteira 2 790-D, autarização a
se responsabilizar pelas obras da fir-
ma "J. Album/eme", com escritó-
rio à Avenida Nossa Senhora da Pe-
nha, 227 .,A, parte.

d) Cientificando que. de acôrdo com
o despacho do -Sr. Diretor exarado
no processo n.o 7.424.474-51, foi o en-
genheiro civil, portador da carteira
4.892--D, Sole Mefano. autorizado a
se responsabiligar nelas obras da fir-
ma "J. Figueiredo Tefaeira", com
escritório à Travessa Etelvina n.° 2,
sala 214.

Intimação:
Fica o engenheiro civil .e eletrotéc-

nico Josué Cardoso D'A_fonseca, por-
tador da carteira 4.740-D, intimado
a pagar a multa de Cr$ 300,00 (Tre-
zentos cruzeiros, relativa à rua Ge-
túlio das Neves, n.° 19. a que se re-
fere o processo 7.424.313-51, no prazo
de 3 '(três) dias sob rena de incorrer
na penalidade prevista no parágrafo
1.0 do artigo 70 do Decreto 6.000 de
1 de julho de 1937.

Penalidade:
Cientificando que, de acôrdo com o

oficio n.° 1.673-CREA 17.306 de 26
de novembro de 1951. foi suspenso por
6 (seis) meses c arquiteto Aloisio
Santos Pinto, portador da carteira n.
3.081-D como inaurso nas saneadas do
artigo 8.° do decreto-lei n. 3.995, de
31 de dezembro de 1951.

Expediente de 13 de dezembro de 1951
(BOLETIM DE NORMAS N.° 4)
Legalizações .de ,construções, .de

acôrdo com a lei 660 de 19 de novem-
bro de VUV.

XXXV - Os pedidos de legislaçãa
a que se refere o artigo 6.° da refe-
rida lei, deverão ser instruidos de
documento hábil que comprove ser o
requerente proprietário e morador da
casa a legalizar.
XXXVI - O 1-ED verificará ésses
documentos e a condição do logra-
douro e designará numeração.

XXXVII - Será considerada como
prova plena de propriedade, a esara
tura pública cie promessa de venaa,
com caráter irrevogável (artigo 1.,
da lei 660).

XXXVIII - O processamento da
legalização só poderá prosseguir, ca-
so seja o logradouro reconhecido.

XXXIX - Os DD examinarão os
projetos que deverão ser anresenta•
dos em téla com cópia helioaráfiaa,
ou simplesmente em duas ceias he-
1iar5 ficas, com escala mínima de
1:100 para a planta baixa, 1:50 para
fachada e cortes e 1:500 para a plan-
ta de situação.

XL - As cora-tirões elementares da
seaurança e hi giene. considera4las criai
esnlrita de grande toleránaia. norin-
rã o ter os seguintes limites nanimos.

a) paredes de frontal de
ve atidas, ralo menos, na ima interna:

b) pé direito de 2,40:
c) superfície de sala ou quarta

6,00m2; de cosinha 3,C0m2 e de WC
- chuveiro 126m2;

d) instalação de água corrente, ca-
so haia na rua:

e) ligação à Carie esaptos au fôssa:
1) o piso da casa deverá ficar aci-

ma do sólo circuiante, mais ou mecan
0,20;

-q) terá o piso camada de concreto.
revestida de soaino nos Quartos e sa-
las e de ladrilhos ou cana de cimento
nas casinhas é WC-chuveiro;

h) as paredes das cosinhas e WC-
chuveiro terão revestimentos imaer-
meabilisante.s. até a altura de 1,50

As casas a lezalizar devem cai ada-
cer ao que determina o artigo 573 do
Código Civil.

Os acréscimos, satisfazenria às ext.--
g:Meias acima, também serão lega-
lizados.

Essas • indicacões devem ser consi-
deradas como base da orientado de-
vendo porém prevalecer, em cada :asa
o critério pessoal do engenheiro, vi-
sando, na melhor forma possível, dar
cumprimento à lei 660.

ATOS Do DIRETOR
Inscrição de profissional:

a) Cientificando que, foi inscrita
no 1.0 grupo da Categoria "C" o an-
genheiro civil Abgar Menezes Prada,
portador da carteira 5.788-D, par•t
funcionar individualmente com escri-
tório à rua Ararai, 63 - sala.

b) Cientificando que, foi inscrito
no L° grupo da Categoria "C' o en-
genheiro civil Adelmar de Mello
Franco Filho, portador da carteira
n.o 1.679-D, para funcionar indivi-
dualmente com escritório à Avenida
Graça Aranha, 327-11.° andar sala
1.111-parte.

C) Cientificando que, foi inscrito
no 1.0 grupo da Categoria "C" o en-
genheiro civil Alfredo Bittencourt
Costa, portador da carteira núme-
ro 5.874-D. para funcionar indivi-
dualmente com escritório à Avenida
Presidente Wilson, 165-8.° andar
302-parte.

dl Cientificando que, foi inscrito
no 1.° grupo da Cate goria "C" o en-
genheiro civil Art•hur de Carvalho
Cheias, portador da carteira, núme-
ro 4.679-D, para funcionar com res-
ponsabilidade pelas obras da firma
"Construtora Tta Ltda. '. com escri-
tório à rua México, 74-7.° andar sa-
la 708.

e) Cientificancto que, foi inscrito
no 1.0 grupo da Categoria -C ' o en-
genheiro civil Herbert de Azeveda
Manca, portador da carteira núme-
ro 5.350-D, para funcionar com rer-
pons.abilidade pelas obras da "Irma
"Construtora Ita Ltda ", com escr.-
tório à rua 1VICK1CO, 71-7.° &raiar sala
708.

11 Cientificando que, foi inscrito
no 1.0 grupo da Categoria "C" a en-
genheiro civil Jorge Fourié Bandeira
de Mello. portadnr, da cartei aa flama-
ro 5.820-D, para funcionar indivi-
dualmente com escritório à rua do

,Ouvidor, 139-2.° andar.
g) Cientificanao que. foi inscrita

no 1.0 grupo da Cateaorii 0 2" • a en-
genheiro civil Roberto Almei Koa-
ler, portador da carteira n.° 4 399-D,
para funcionar com responsaailiciacie
pelas obras da firma "Cia. Nacional
de Construções Civis e Iiidáuhcas",
com escritório à Avenida Marachal
Câmara. 350-3.° rdar sala 302 à 106.

h) Cientificaado que foi inscrito
no 1.0 grupo da Categoria ' da ' a en-
genheiro civol Samuel Feigenbanm,
Portador da : carteira n.°5 993-D, nara
iuncior ar indivioualmenta, aom esart-
tório à Avenida Presidente Vargas,
446 22.° 'andar sala 2.201.

i) Cientificando rue, foi inscrito
no 1.0 grupo da Categoria "C" o ta-
aenheiro eletricista e hecánico Wai-
clamar, Cardinali, portador da carteira
n 4.19I-D, para funcionar com ras-
ronsabilidade peias obras da firma
"Roberto Costa & Cia. Ltda cem
escritório à Avenida Presidente Var-
gas. 453-7.° andar sala 703

Auterigação de Responsabilidaae.
Cientificando que, de aceirdo com o

despacho do Sr Diretor exarado no
processo n.° 7.424.554-51. foi o en-
aenheiro civil e eletricista 'David Pd-
clinan, portador da carteira número.
5.235-D, autorizado a funcionar tão
&imante pelas paras_ da firma "arai,-
cuim de Oliveira Camaos". com escri-
tório à rua arcadas Cordeiro, 274-so-
brado sala 2-parte.

Intimação;
Fica o engenheiro civil Paulo da

Siva Moura, portador da barteira n•i-
mero 3.282-D, intimado 'a pagar a
anda de Cra aCi) 00 (trezentos cruzei-
rnsi. reativa à rua Pirada', 837-ra-
ra XX, a que se refere o Processo nu-
mero 7.424.619-s1 : no prazo de 3
(três' dias, soa a pena de incirror ra
penaidnde rrev)sta no pai-agrafo 1. 0 do
artigo 70 do Dee 6.000 de 1-7-37.

4- DD

DESPACHOS DO ENGENHEIRO
CHEFE

Dia 28 de novembro de 1051
Passe-se alvará:

N° 7.414.233-51 - Evaristo Gemes
da Ç Sampaio - Rua Fernan-
desGuirnaraes era° 29 e 31 '- Cons-
trução de dois prédios	 Cr$
2.338,40.

N.° 7.423.962-51 - Gabriel Jules
Marcel Callanx - Rua Inglts, de
Sousa, lote 179 - Construção Cr$
3.b43.50.

N.o 7.524.822-50 - Humberto Ur-
:rani - Rua Almirante Gomes Pe-
reira n.o 119 - Modificação - Cr$
110.00.

N.° 7.518.850-51 - Alberto de
Araújo Filho e outro - Rua Ana-
tão Espindola n.° 106 - Prorroga-
ção - CrS 1.474,70.

N° 7.526.495-50 - Ari Rd-ir:artes
Alcântara - Rua Senador Siroco-
.sen. lote 13 - Prorrogação - Cr$
545,00.

Aceito as obras:
N° 7.420.'95-51 - Deizuith Al-

meida Fnsan - Ave p ida Visconde
de Albe queraue n. o 492 - Morlifi-
aaracs interras e refarei-a,' em casa

- Areito as obras.
N.° 7 4 1 2.e30-.5t - Zélia Gorra"-

yes Lafevre - Rua Bambina nú-


