DIÁR/O OFICIAL

.
QUARTA-FEIRA, 26 AGO 1992

SEÇÃO 1

Considerando a necessária regulamentação do espaço vazio
destinado ao acondicionamento de produtos lrquidos para limpeza e
conserVação de Couro, e

Ministério da Educação

,ConsIderando os entendlmentds havidos entre o INMETRO e o
Segmento industrial pertinente, objetivando criar condiçães N proteção
do consumidor e b. competição entre Produtores, resolve:
Art. ig - Aos produtos líquidos destinados a limpeza e
conservação •de artefatos •confeccionados em couro é facultada
utilização de um espaço vazio máximo de 38X (trinta e oito por cento)
para a câmara da embalagem.
objetiva
hs
Unice - A Presente faculdade
Pará g rafo
embalagens destinadas 'a UtilizaçãO domo frasco aplicador. Tais
prOdutes . caractertzaM-se por uma cóm posição dotada de Pl9mentos
or g AnitOt que, em •ond4c6es de repouse se de positam no fundo do frasco
Sendo necessária, urna éãmara ~ia de dimensães ade quadas que
permitam, através de vigorosa agitação, uma completa dispersão do
corante.
Art- 20 - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua
publicação, reviligadas as dispoSiçães em_contráríO.
CLAUDIO wg z

GABINETE DO 1VIINISIWY
PORTARIA N9 1.237, DE 25 DE AGOSTO DE

ERALDO TINOÇO

PORTARIA N9 19-0, DE 25 DE AGOSTO DE 1992

_

Conslderando. a necessária ade quação e Modernização da
Leg.ialaCão fleírold gica,. resolve;
•
Art. • o Revogar a Portaria INMETRO mo 24, de 26 de janeiro
de 1992, que estabelece as tondiçOes a que devem obedecer os
WÇOn0 1,000aMe ntoS 4pS produtos' derivados d0 petrdleo.

1992

O 1.4 )(ri• SITO e Estado da EducaeãO,
do da competência que lhe foi delegada polo Decreto n9 83.857 7 dá
de agosto de 1979, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de
Educação n0 188/92, -conforme consta do Processo no 23001.000132/9241
do Ministério da Educação, resolve:
Art. 10 Fica aprovada a transferência da sede das fpouldades Inte
gradas Maria Imaculada, de Mogi Guaçu para Piracicaba, ambas nó Estado
de São Paulo,
Art. 2.0 Esta Portaria entra em vigor' na date de sua publicação.

FRUS RAEDER

°Presidente do Insti ,tutu Nacional de Metrologia, Normalização e ASlualidade Industrial - INMETRO, no uso de suas atriboiçBes,
tendo em vista o dl-St:Otto nas alítieas "a" e "c" respectivamente, .dos
-itens 4.1 e 42, aMbosi da Regulamentação Metrold g ica a provada pela
ResolUção CONMETRO no ii, de 1..2 de outubro 4e 1988,
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PORTARIA NO 1.238, DE 25 DE AGOSTO DE 1992

O Ministro do Estado dá , EducOÇão1 Usall
do da competência que lhe foi delegada. pelo Decreto n9- 8-3.857, de 15
de agosto de 1979, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de
Educação ri9 156/92, conforme constado Processo no 23801.080730/91-25
do Ministério . da Eduçação, resolve:
Art. 10 pica aprovada a mudança de denominação das Faculdades de
Educação é de Administração e Ciências Contábeis "Campos palies' pa
ra Faculdades integradas. 'Campos Salles".
Art. 20 Ficà aprovado o Regimento Unificado das FaCuidades Inte
gradas "Campos Salles", mantidas peia Associação Educativa' "Campos
Salles", com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paula. .
Art. 30 Esta Portaria entra em vigor na.data'de:Sua publicação-.

Art. 2g - Esta Portaria entrará enrvigor na data de sua
pUblicaião,
ERALDO T1NOCO.
-CLAUDIO LUIZ FRÕES RARDER
DESPACHOS DO MINISTRO
Em 25 de agosto de 1992

(Of. n9 117/9.2).

Ministério da Marinha
SECRETARIA .GERAL
Diretoria de Abastecimento
Centro de Controle de Estoque
DESPACHOS
Tendo em vista que a Diretoria de Engenharia Naval
parecer recomendando que as tintas pára obras vivas a serem aplica
das nos ,C.AsPÉ de .pintura por esquemaa deverão ser de um Gnico
fabricante, porque a mistura de tintas de fabricantes distintos dã
origem a incompatibilidades, resolvo considerar como inexigivel de
1Lciração a aquisição dê tintas nos fabricantes: TINTAS ' RENNER S/A,
no 'valor de Cri 23.339,423M (Vinte e cinco milhOes, trezentos
e
trinta e nove mil e quatrocentos e vinte e tres cruzeiros e quatro
centavos); e KAURI SIGMA S/A, no yaler de Cr$ 1.056.291,60 (
hum
milhão, cinquenta e sais mil e duzentos e noventa e um cruzeiros e
sessenta centavas) .,enquadrando-se
a presente situação no
.
dispeai
tivo contido no artigO 23, inciso 1 do Decreto-Lei 59 2.300/86.
YILLIAM DE CAVALCANTI SOARES
Capito-de-Max-e-Guetra (IM)
Presidente de Comisseo de Licitaçio

Nos termos e para os efeitos do artigo 14 do Decreto-lei no 464, de 11
de fevereiro de 1969, o Ministro de Estado da Educação HOMOLOGA o Pare
cer do Conselho Federal de Educação nD 411/91 - favorável -á separação
das áreas de concentração em Ortopedia e Traumatologia e Cirurgia Piás
tica e Reparadora, em dois cursos distintos de pós-graduação em Mediei
na, sentido estrito, em níveis de mestrado e doutoradoídinistrados pe
la Escola Paulista de 'Medicina. (Processo nO 23001.000558/91-55).
N9 92/92.- que xet.ifica, a
redaçãii
do Porecer , cFE nu 18100', que passa a vigorar et:ima seguinte redação:
Fica aprovada a renovação do Credenciamento, pelo prazo de cinco anos,
do curso de pós-graduação em Matemática, em híveis4le nestrado,edontO
rado, ministrado pela Universidade Estadual de Compinas, cot 'efeitos'
retroativos ao término, do ctedenciainento.anterior.
(Processo no 23001.000821/91r,89).
N9 218/92- que retifica,e.:tedacãã
do Parecer CFE no 08/90, que passa a vigorar pán: a Seguinte redação:
Fica aprovado o credendiamento, pelo prazo de cinco anos, do curso de•
minis
pós-graduação em Engenharia de Petróleo, eia nível de mestrado,
trado pela Universidade Estadual de Campinas, com efeite retroativo
ao período em que o : curto passou a ser ofèrepido pela referida Univer
sJ.dade e . acompanbado pela avaliáção da CAPES.
'(Processo nQ 23001.000292/92-31).
•

ERALDO .TINOCO
•(Of. n 163/92)

CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
vigor

noa

Ratifico 'o ato acidapor alt'ender aos requisitos legais em
termos do artigo . 24 do Decreto-Lei n9 2.300/86.
-JOEL RODRIGUES DA., SILVA
Contra-Almirante (IM)
Diretor'

(Of. n9 48,7/92)

DIRETORIA GERAL DE NAVEGAÇÃO
Diretoria dê Hidrografia e Navegação

PARECER N9 453/92

(*)

PROCESSO- e 23-026.0.0. 02'6219I,3.8• F4bio PAado
DECISÃO.: DeteAmínaA o'ime-diato enceAkamentv dnÀ ativídade4 dá Faeutdnde de Medteína de Pet4,542~ mantida pela Fundaçaa Oc.tacítio GualbeAto, com ba4e- na alínea "a"-, do aAt. 9 0 , dá Lei ,n 0 4-024 de 2.0-.12.61
devendo a SENESu, poA -aetO-Aancia, adota/ em ca4dte jt de (£4,0ncia,
phnvídêncía4 que ,Se 6ízeitem nece.$)sd)cia4,int-Çwsive a pitepivtação de Deelte
to Aevogandp a auto4izaçãd e o rteconhecimiento do euA4o, é, anda,a
cação do.ó eturfax.Ie 's- Aemane,Stentes- em e4tabelesimntoÁs COngêne-Ae
en,sino, indepe-ndentemente dá exi4te'ncia de vaga, ab4e4VadaÁ a4 condi
ções de apAnve4:tamento e4co'tait de . cada um(poit unanimidade).
R

RETIFICAÇA0'
Mal. de 22 de maio de 1992 - Seção 1, p áginas 6724 e 6735-. Extrato de
Inetibilidade de Licitação na 104/28. Onde se lê; "no valor de: C.r$
31.338,624,00". Leia-se: no valor de Cr$ 30.8817.000,00 ao mês.

(af.. n9 1.319/92)

(*) Republicado por ter saído com incorreção, do original, no D.O. de
20-8-92, Seção I, pãg, 11304.

(Of. n9 490/92)

