REsoLucAo N.° 133
Determine a forma quo obedecer6 a solucäo dos
problemas administrotivos, financeiros e potrimoniais decorrenles do criacäo do Departamento Regional do Distrito Federal.
O Conselho Nocional do SESI, em sossEzo reolizcda
em 14 de novembro de 1953.
CONSIDERANDO a necessidade de ordenor o procedimento quo dove regular a solucäo
dos problemos administrativos, finonceiros e patrimontois. decorrentes da criocöo do Departamenlo Regional do Distrito Federal,
RESOLVE:
- 0 De partamenlo Nacional assumiaft a responsabilidade de l6das as despesas
do extinta Divisdo Regional, no Distrito Federal, referentes ao rnês do selembro do 1953, a
titulo do indenizacäo do saldo dos encorgos diversos quo passararn 00 Departomento Regional
du Distrito Federal, fozendo-oo, afinol, os ocertos do cantos;
2. 0 - Fica incluldo no previsão orcomentária, paro a exercicio do 1954, a sa l do do
verba destinodo e outorizado do CrS 1.000.000,00 (urn rnilhäo de cruzeiros), so näo puder
cci solvido nésle oxorcIcio;
3,0 - Rocomendar urn entendimento direlo entre as administracöes do Deportarnento
Nocional e a Departomento Regional do Distrito Fedora!, parc a liquidaçäo da divida existente,
relative ao extinto Servico do Abastecimenlo do Deparlamento Nacional e para a solucao do
problerna dos servidores excedentes, lotados no extinta Divisão Regional do Rio de Janeiro;
40 - Determiner oo Deparlomento Nacionol quo presto urgentes e detaihadas inforrnocöes a respeito de solicitacdes do pagainentos feitas pela extinla Divisäo Regional do Rio
do Janeiro ao Departarnento Nacional e relutivas ao perIodo de setembro do 1952 a 30 de
outubro do 1953;
50 - Determiner quo sejom entregues co Departczrnento Regional do Distrito Federal
os bone patrirnoniois quo estiverern no sua posse; o
6 . 0 - Autorizar os diretores do Dopartarnento Regional do Distrito Federal o do Departomento Nacional a regularem, a16 o dia 31 do dezembro do 1953, a utilizacão dos irnóveis
ocupados pela extinta Divisdo Regional do Rio do Janeiro, pelas Divisöes do Hahitaçao o do
Abastecirnonto, respeitados os direitos de coda urn dos interessados.

