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Federal ou dos órgãos congêneres nos Es~ 
tados e Territórios. 

13.2 - A licença só é válida durante o 
exereício para o qual foi concedida d~ven
do ser revaUdada no decorrer do primeiro 
trimestre de cada ano perante a autorida
de sanitária competente. 

14 - Fica estabtdecido o seguinte progra
ma a ser adotado no exame de capacidade 
a que se .tefere o item 3 desta portaria. 

Parte Teórica 
I-Anatomia- noções gerais sobre: 
a.) anatomia do pé; 
b) articulação tibio-társica e perna, in

clusive conhecimentos de: 
1- pe~, tecido celUlar' subcutâneo, mús

cuJos, tendões, esqueleto-vasos; 
2 - ll,J:lexos cutâneos - pelos, glândulas 

e unhas; 
3 - importância da inervação - conceito 

de parestesia e anestesia. 
n - Fisiologia - noções gerais sobre: 
a) função articular e função secretora; 
b) hiperhidrose {plantar); 
c) bromidrose. 
UI - :Patologia - noçõe.a gerais sobre 

doenças 'de imporJ;&:ncia nos membros infe
riores: 

a) distúrbios circulatórios;· noções sobre 
varize.s, a:ngiodermites. dermatieclerose, úl
cera comum de perna, sindr.ome.s .vaso es
pã.sticas: Doença de Leo Buerger - Doen
ça de Raynaud - Doença de Kaposi; eri
trocíanose supramaleola.r das jovens; 

b) dkltlll'JJios neurológicos; noções sumá
rias sobre poJinervrite; lepra tuberculóide e 
suas conseqüências no membro inferior; ta
bes dor.salis; mal perfurante; 

e) noÇões sUlXlárias .sobre nervos e tumo
res malignos; tumor glômico; carcinoma e 
melanoma (melanomas subungueais). 

IV - Noções sobre Ie.sõe.~~ dermalógicas de 
maior destaque: 

a) ecrematiza!}ões: 
I - de contato (sapato!J, meias, medica

mentos); 
2 - miacócicas (eczematóide microbiana, 

eri.aipela, elafan tias e> ; . 
3 - micóticas (intertrigo micótico, abas

ao semicircular do mínimo); 
'Jl) neurodermites; 
c) lesões vegetantes - verrugas planta

res, yerrugas periungueais, verrugas vulga-
1"es; 

d) hiperqueratoses; noções sobre quem
toses plantares congênitas; tilose; 

e) patologia ungueal; onicose incarnatl 
e granuloma piogênico conseq:iente; pso
róase ungueal; eczema subangueal; onico
se traumática; onicomicose; eczema pe
riungueal por cosméticos. 

V - :Patologia ortopédica; noções sumá
rlaa sobre pé chato-eqüino cavo; Hullus 
Valgus, Malleus; Encurtamento do Tendão 
de Achilles; tatalgla; esporão do calcâneo. 

Vl - Conhecimento pormenorizado de 
est&l'llização e desinfecção; regras básicas 
de higiene. 

Parte Prática 
l - Prática d!'l higiene geral dos pés 
II - Prática de exercícios corretivos. 
nr - :Prática de assepsia cio campo de 

trabalho. · 
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rv - :Prática de como evitar e debelar 
uma hemorragia capilar. 

V - Prática qe como usar as proteções. 
vr- Prática de como usar as vendagens 

(curativos). 
VII - Prática de como empregar os me

dicamentos de uso tópico e de venda livre, 
indicado.a nos diversos casoa referidps. 

VIII - Prática de como usar o instru
mental apropriado e conhecer .sua nomen
clatura. 

rx - :Prática de habilidade manual com 
o paciente, 

X - Reconhecimento de lesões que re
queiram cuidadas médicos. 

15 _:_ Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação. - Lúcio Costa. 

Aprovo o ato de designação de Waldyr 
de Senna Malveira, Médico. 

LEI N.0 5.692 
DE 11 DE AGOSTO DE 19'71 

Fixa Diretl'lzes e Bases para o ensino 
-de 1.0 e 2.0 graus, e dá outras PJ:9Y1dên
eias. 

CA:P1TULO I 
Do Ensino de 1.0 e 2.0 graus 

Art. 16. Caberá aos estabe~cimentos ex
pedir os certificados de conclusão de série, 
conjunto de disciplinas ou grau escolar e 
os diplomas ou certificados corresponden
tes às habilitações profissionais de todo o 
ensino de 2." grau, ou de parte deste. 

Parágrafo único. :Para que tenham vali
dade nacional, os diploma.s e certificados 
relativos às habilitações profissionais de
verão ser registrados em órgão local do Mi
nistério da Educação e Cultura. 

COORDEN.AÇJíO DE SELEÇA.O 
E TREINAMENTO 

EDITAL 
CONCURSO PúBLICO .PARA 
.ASSISTENTE LEGISLATIVO 

De ordem do Diretor-Geral da Secretaria 
da Câmara dos Deputados, faço público que 
estarão prorrogadas, pelo prazo de trinta 
(30) dias, as inscrições para o concurso 
público destinado ao preenchimento de 53 
(cinqüenta e três) vagas na Categoria Fun
cional de ASSISTENTE LEGISLATIVO -
áreas de especialização de :Pesqui,sa Legis

-lativa e de Taquigrafia Legislativa - do 
Grupo de Atividades de Apoio Legislativo. 

Vencimentos 

- Area Pesquisa Legislativa: 
Classe "A" - 30 vagas .....• 

- Area Taquigrafia Legislativa: 
Classe "B" - 9 vagas .•••.• 
Classe "A" - 14 vagas ••.•.• 

DOS REQ'Ç"ISITOS 
1.0 - ser brasileiro; 

Cr$ 

2.100,00 

2.510,00 

2.100,00 

2.0 - ter 18 anos à data do encerramen
to das inscrições, e 35 incompletos à data 
da abertura das inscril}ões; 

3." - preencher requerimento que obede
cerá a fórmula própria, fornecida no ato da 
inscrição; 

4.0 - ter nível colegial de instrução ou 
equivalente - 2.0 Grau - facultada, aos 

que estiver.em cursando a últimá série, a. 
comprovação de escolaridade até 30-12-'14; 

5.0 - juntar ao requerimento os seguin
tes documentos: 

a) comprovante do depósito da taxa de 
Cr$ 50,00 (cinqüenta crw:eiros) em Agência 
do Banco do Brasil S.A.; -

a) atestado de bom comportamento fir
mado por duas pessoa(! idôneas; 

~- e) atestad~ médico negativo quanto a. 
qualquer molestla infecto-contagiosa; 

d) atestado de médico especi-alista quan
to ao perfeito estado do aparelho auditivo, 
para os candidatos da área de Taquigre.Da. 
Legislativa; 

e) dois exemplares iguais de fotografia 
recente, 3 x 4, tirada de frente, tralilendo 
no verso, a lápi,s ou a tinta, o nome do 
interessado; · 

f) declaração do órgão competente da re
partição em que trabalhar, para 6.8 ocupan
tes de cargo ou função pública que excede• 
rem o limite máximo de idade; 

g) declaração escolar, para os q11e estive
rem cursando a última série, do curso cole
gial (2.9 Grau). 

6.0 - exibir no ato de inscrição: 
a) carteira de identidade; 
b) titulo eleitoral, em dia com ás obriga-

ções; -
c) certificaqo de' reservista, no caso de 

candidato do sexo masculino; -
d) carteira :funcional, para os funcioná

rias da Câmara do~;~ Deputados fic!U'em isen
tos dos requisitos acima; 

e) comprovante de conclmão de curso 
colegial ou equivalente (2.0 Grau), ressal
vado o disposto no item 4.0; 

f) atestado de vacinação ou revacinação 
ántivarióllca, fornecido por autoridade sa-
nitária. -

DA INSORIÇAO 

O prazo de prorrog-ação das inscrições 
será do dia 31 de outubro ao l.tla 29 de 
novembro, de segunda a sexta-feira, no ho-. 
rário de 14:30 às 1'1 horas. Loo.al: Salão 
Preto do Congres.so Nacional. 

ó requerimento de inscrição, assinado 
pelo próprio candidato ou procura(lor muni
do do instrumento legal, deverá ser dirigido 
à Diretoria da COordenação de seleção e 
Treinamento. -

No requerimento o candidato deverá 
optar pela área de especialização a que con
correrá. O candidato só poderá imlcrever-se 
para uma da.s áreas de especialização. 

Ao entregar o requerimento, o candidato 
assinará o livro próprio e preencherá a. 
ficha de inscrição. 

No momento da inscrição, os candidato&~ 
receberão cartão de identidade com a foto
grafia e a indicação do seu número, sem 
o qual não terão ingresso no recinto onde se 
realizarem as provas. 

Não será permitida inscriqão condicional 
e nem aceita, sob qualquer pretexto, inseri~ 
ção eom falta de documento, reS!lalvada a 
hipótese do item 4.o 

O candidato cuja documentação não for 
considerada em ordem e que, convidado por 
edital a completá-la, não o :fjzer no prazo 
concedido, terá a inscrição cancelada. 

O candidato que não receber seu cartão 
de identidade terá a inscrição cancelada. 

Enee.rrado o prazo para as inscrições, pm .. -
ceder-se-á ao julgamento dos pedidos de 
inscrição, o qual oon.sistirá no exame da 
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documentaÇão apresentada pelos candi
datos. 

Satisfeitas as exigências, sera, para os 
devidos efeitos. publicada no Diario do Con
gresso Nacional e no Diário Oficial a homo
logação das inscrições. 

DAS PROVAS 
Haverá provas de habilitação e de espe

cialização 
Das Provas de Habilitação 

As provas de habilitação serão aplicadas 
conjuntamente para as áreas de Pesquisa 
Legislativa e de Taquigrafia Legislativa. 
1 - PORTUGUíl:S 

Prova objetiva de caráter eliminatório, 
constará de questões em torno da aplicação 
de conhecimentos do programa organizado. 

Duração da prova: 2:30h. 
Mínimo para habilitação: 60 pontos. 

2- O:&GANIZAÇAO ADMINISTRATIVA E 
REGIMENTO INTERNO DA CâMARA 
DOS DEPUTADOS 

Prova de caráter classificatória, constará 
de questões objetivas sobre: 

a) Reoolução 20/71, com as modificações 
introduzidas pelas Reooluções 39/73 e 52/73; 

_ b) Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados (Resolução n.0 30/72). 

Duração da prova: 2:30h. 
3- IDIOMA 

Prova objetiva de inglês ou francês, se
gundo a preferência do candidato fixada no 
ato de inscrição, de caráter apenas classifi
catório. 
Dur~ção da prova: 1 hora. 
Das Provas de Especialização 
as provas de especialização serão elimi

natórias e aplicadas segundo a área de espe
cialização de escolha do candidato no 
requerimento de inscrição. 

Pesquisa. Legislativa. 
A prova constará de duas partes: 

a) Testes objetivos de avaliação sobre os 
itens de 1 a 8 do programa. 

a.l - Duração da prova: 2 horas 
a.2 - Mínimo para habilitação: 60 pon

tos. 
b) Reoolução de questões práticas sobre os 

itens de 9 a 11 do programa. 
b. 1 - Duração da prova: 3 horas 
b.2 -Mínimo para habilitação: 60 pon

tos. 
':raquígrafia Legislativa 
Registro Taquigráfico, durante 10 (dez) 

minutqs, de ditado feito na velócidade de 
90 a 95 palavras por minuto, da segulnte 
forma: 
90-90 -- 91-91 -- 92-92 -- 93-93 -- 94 e 95. 

Prazo para a decifração: 3 horas 
Mínimo para· habilitação: 60 pontos 
Limite de erros: 100 
Cada erro cometido corresponderá à. perda. 

de 0,4 ponto. 

DOS PROGRAMAS -

PORTUGU:i!:S: 
- - Normas ortográficas em vigor. 
- Ditongo, tritongo, hiato, encontro ooniiO• 

nantal. 
- Silaba.. 
- Abreviaturas usuais na redação oficial. 
- Emprego do hífen. 

-- Acentos, apóstrofo, cedilha, til, trema. 
-Crase. 
- Pontuação. 
- Estrutura e formação das palavras. Raiz, 

radical, tema, afixos e desinências. Com-
posição e derivação. -

- Classes de palavras: reconhecimento; 
emprego. 

- Flexões de gênero, número e grau do 
substantivo e do adjetivo. Compostos. 

- Pronomes: classificação, colocação, em~ 
prego; pronomes de tratamento. 

-- Flexões verbais (modo, tempo, número, 
pessoa e voz). Conjugação de verbos 
irregulares, auxiliares, pronominais e de
fectivos. Transformação da voz ativa em 
passiva e vice-versa. Passiva analítica e 
sintética. 

- Regência dos verbos. 
-- Concordància ver'pal e nominal. 
- A oração e seus termos. O período. Co-

ordenação e subordinação. Classificação 
do período e das orações. 

- Significação das palavras: sinônimos, 
antônimos, homônimos e parônimos. 

-- Vícios de linguagem: barbarismo, caco
fonia, preciosismo e soleeisll!o. 

- Figuras de sintaxe: anacoluto, elipse, 
pleonasmo, silepse. 

PESQUISA: 
1. Elementos de documentação: definições 

e conceitos básicos. Utilização dos do
cumentos. 

2. o livro moderno: características essen
ciais. 

~ Fontes da Pesquisa Legislntiva: ar'.l,:-!
vos, bibliot~~as, -·-·tros e ser·tço~ "'e 
documentação. Definições e áreas c'~_ 
atuação. 

4. Fontes da informação parlamentar e 
legislativa: Diário do Congresso Na
cional, Anais da Câmara dos Depu
tados, Ana:s do Senado _ ederal. Do
cumentos Parlamentares, Súmula de 
Discursos, Diário Ofkial cia União, 
Colecão das Leis do Brasil, Diário da 
JustÍça. 

5. Identificação dos atos legislativos: leis, 
decretos. decretos-leis, decretos legis
lativos, portarias e resoluções. 

6. Nc·- :s elementares de orgar.,zação dos 
documentos bibliográficos. 

7. Microfilmes e microfichas, sua utiliza
ção na pesquisa legislativa. 

8. Sistemas de arquivamento: alfabético, 
numérico, alfan!tmérico, geográf~~o. 

9. Preparação de trabalhos de interesse ·Ja 
pesquisa legislativa: identificação e 
datilografia das informações biblio
gráficas, de acordo com as normas es
pecíficas. 

10. Normalização datilográ!iea e bibliográ
fica. 

11. Normas para revisão de provas tipo
gráficas. 

BIBLIOGRAFIA: 
1. BOYD, Jessie et ali!. Bibliotecas: como 

organizar pesquisas, como orientar 
leituras, como selecionar. Adaptação e 
revisão de Alice Martin.s de Carvalho. 
Rio de Janeiro, Lidador 1965. 190 p. 
(Pontos 3 e 6) 

2. CAUDE, Roland. Como se documentar. 
Lisboa. Editorial Pórtico, s.d. 137 p. 
(Ponto 1) 
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3, FARIA, A. Nogueira. A secretária exe
cutiva. 2."' ed. rev. e ampl. Rio de Ja
neiro, APEC, 1972, p. 117-176 (Pon
to 8) 

4. GARCIA Othon M. Comunicação em 
prosa moderna. 2."' ed. Ric de Janei· 
ro, Fundação Getúlio Vargas, 1969, p. 
397-407 (Preparação dos originais) 
(Pontos 9, 10 e 11) 

5. GORBEA, Josefina Q. de. Sistemas de 
arquivos e controle de documentos. 
São Paulo, Atlas, 1970. 212 p. (Pontos 
3 e 7) · 

6. HOUAISS, Antonio. Elementos de biblio• 
logia, II volume. Rm de. Janeiro, Ins
tituto Nacional do Livro, 1967, itens 
8.3 a 8.3.3 

7. MARTINS, M.G. de & RIBEIRO, M.L.G. 
Serviço de referência e assistência aos 
leitores. Porto Alegre, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, 1972. 
257 p. (Ponto 3) 

8. PRADO, Heloísa de Almeida. Organize 
sua. biblioteel].. São Paulo, Polígono, 
1968. 184 p. (Pontos 6 e 9) 

9. PRADO, Heloisa de Almeida. A técnica 
de arquivar. São Paulo, Polígono, 1970. 

154 p. (Pontos 3 e 8) 

10. S.ii.O PAULO, Angelo de. Lei e projeto. 
In: Brasil. Congresso. Câmara dos 
Deputados. Do processo legislativo. 
Brasilia, 1972, p. 75-121. (Ponto 5) 

11. WLASEK FILHO, Francisco. Técnica de 
preparação de originais e revisáo de 
provas tipográficas. Rio de Janeiro, 
Agir, 1966. (Ponto 11) 

DOS CRITÉRIOS DB JULGAMENTO 

Para a contagem de erros na prova de 
Registro Taquigráfico usar-se-á a seguinte 
norma: 

a) cada palavra omtiida, acrescida ou 
substituída com alteração de sentido - um 
erro; 

b) cada palavra omitida, acrescida ou 
substituída sem alteração de sentido - meio 
erro; 

c) palavras soltas, certas. sem formar 
sentido - meio erro por palavra; 

d) palavras soltas, erradas, sem formar 
sentido - um erro por palavra; 

e) erros de português, conforme a gra~ 
vidade, a critério dos examinadores- meio 
erro, um erro ou dois erros; 

f) no caso de concorrência de erros (por 
exemplo: omissão de 5 palavras e substitui~ 
ção por 3 erradas), computar-se-á número 
maior de erros; 

I') os erros em mais de uma palavra con~ 
tar-se-ão uma vez, desde que conseqüentes, 
a critério da Banca Examinadora. 

TABELA PAR-,.,_ JULGAMENTO 

REGISTRO TAQUIGRÃFICO 

N.o de erros 

100 
75 
50 
25 
o 

Grau 
60 
70 
80 
90 

100 

Para julgamento final observar-se-á. o 
seguinte critério: 

Prova especializada . . . . • • • • • . peso 5 
Português' ••••• , ...• , . • • • • • • •.•. peso S 
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peso 1 

doo Deputadoo . . . . . • . . • . . • . . . . peso 1 

.A média final será obtida · dividindo-se 
por 10 (der~~) a soma dos reaultaclos das .mul
tiplical}ões das notas das :;>rovas pdm. res
pectivos pesos. 

A nota final inferior a 60 (sessenta} im
)lortarâ em desclassificação. 

Em caso de empate na classificação final, 
p desempate' se fará pela melhor nota da 
prova especializada; se persistir pela de 
Português. 

Após o julgamento pela Banca e antes da 
identíficaçã.o, as provas ficarã.o à disposíçã.o 
dos candidatos nara vista, pele prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, a fim de possibilitar 
fm·mularem, dentro deste mesmo prazo, re
curso, se cabível. 

O recu:r110 constará de petição dirigida à 
,Dil:etora da Coordenação de Seleção e Trei
namento, sem quebra de sigilo. Para isso o 
candidato indicará o número em vermelho 
colocado na prova para atender a esta hi
pótese, e o do caderno. A entrega será feita 
no Protocolo. O recurso deverá, sob pena de 
indeferimento in !imint>, ser fundamentado 
e indicar, com precisão, as questões e os pon
tos objeto de :revisã.o. Se aceitar o pedido do 
:recurso, a Diretora da Coorqenação de Se
l~Jçã.o e Treinamento poderá mandar pro~ 
ceder também à revisão de toda a prova. 

A Banca, depOÍJ! de conhecer das razões 
apresentadas pelo recorrente, fará a revisã.o 
gera.l ou parcial da prova e emitirá parecer 
fundamentado, mas RÓ poderá propor a al
teraçã.o da nota atri'buida anteriormente se 
ficar evidenciado erro de :(at.o na aplicação 
do critér1o de julgamento. Não será aprecia
da a reclamação, se não redigida em termos 
convenientes ou não indicar, com absoluta 
clareAA, fatos e ciréunstâncias que a justifi~ 
quem e permitam pronta apuração. 

Depois de apreciados os recursos pela 
Banca, cabe o julgamento à Diretora da 
Coordenação de Seleção e Treinamento e a 
homologação ao Diretor-Geral. 

Os limites minimàs e.stabelecidos serão ri
gorosamente obedecidos. Apurar-se-ão u 
trações ate milésimos. 
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DA REALIZAÇAO DAS ::>ROVAS 

Será obLigatôrio, em todw· aí:; provas. õ 
uso da ortografia oficial (Pequeno Vocabu
lário Ortográfico Jia ·Lingua Portuguesa da 
Academia. Brasileira de Letras - ed. Im
prensa IS[acional - 1943, eom as alterações 
da Lei n.c 5. 765, de 20-12-71). · 

As provas de habilitaçáo serâc manuscrí~ . 
tas a tinta, devendo o candidato comparecer 
munido de caneta esferográfica com carga 
preta ou azul. ' 

A primeira parte da prova de Pesquisa 
será manusçrita. a tinta (can~ta esferográ
fica com carga preta ou azul) bem como a 
segunda parte, exceto as questões referentes 
ao ponto 9 do programa, cujas respostas se
rão obrigatoriamente a máqqina. 

A prova de Registro Taquigrafico será 
realizada pelo processo e sistem?. de pre
ferência do candidato, inclusive em bloco . 
próprio, desde que entregue à Banca na 
data determinada. A decifraçã.o de tais pro
vas !ar-se-á a máquina, fornecida. pela Se~ 
cretaria da Câmara dos Deputados ou tra
zida pelo candidato. 

Não se admitirá a entrada de candidato 
que não estiver munido do cartão de identi
ficaçã.o fornecido pela Coordenaçã.o de Sele
çã.o e Treinamento. Outra!$ provas de iden
tidade não terão valor para o concurso. 

Adotar-se-á, para sigilo do julgamento, 
pl'OCBe10 que ~mpeça ientifícaçã:"l da.s p~o
vas, as quais deverã.o, par' isso, ofc:.recer o 
mesmo aspecto material. 

Atribúir-se~á a nota z0ro à pron. que 
apresentar sinal, expressão ou eo1.v.nção 
que possibilite a sua identificação. 

O candidato que se retirar do recinto du
rante a realização da prova. estará automa
tlcnmente excluído do concur&.o. Será tam~ 
bém excluído por ato da Diretora d& CBT 
o candidato que se tomar culpat:o de in
correção ou descortesia para C0::-1 w exanli~ 
nadons, seus auxiliares ou qualquer auto
ridade presente. Idêntica madida será apli~ 
cada ao candidatp que, durante a realização 
da. prova, for colhido em flagrante comuni
cação com outros candic'iatos ou ;;>essoas es~ 
tranhas, verbalment<>, por escrito ou por 
qualquer forma, ou de utilização de notas, 
livros ou impressos, salvo oa expressamenq 
permiti elos. 

Não haverá. segunda chamada seja qual 
for o motivo alegadc. para j ustifíéar a au~ 
sência do candidato. O não comparecimen
to, a qualquer prova. mesm 'J.il.o elilnina
tória, importará em ó:X:clusão do concurso, 
considerados sem efeito os ex-ames porven
tUJ:a ja prestadO$ e não lhe sendo 'Jermiti
do prestar as 'Jrovas subseqüentes. 

Tratando-se de concurso de prova, para 
investidura em cargo de Categoria Fun
cional, a todas se submeterã.o os candidatos 
independentemente de títulos ou diplomas 
que possuam. 

Observar-se-á a crdem do edital na rea
lização das provas. A Diretora da CST po
derá, entretanto, alterá-la, quando aousi
derar conveniente. 

DISPOSIÇOES GERAIS 

No caso de utilizagão de computador pare. 
correçã.o de prova, ficarã.o prejudicadas ae; 
normas incompatíveis com os processos ele
trônicos. 

A inscrição do 3andidato, com a assina
tura no livro competente, implicará conhe
cimento destas instruções e compromisso. já 
expresso no requerimento de inscrição, de 
aceitar as condições do concurso, nos termos 
em que se acham estabelecidUl. 

É de dois !2) ano,s o prazo de validade do 
p~·esente concurso, a Çlontar da data da ho
mologação pelo Diretor~Geral da Secretaria 
da Câmara dos Deputados. 

Os casoo omissos serão resolvidos pela Di~ 
retora da Coordenação de Seleção e Trei~ 
na.mento. 

Serão publicados apenas os resultados que 
permitam a habilitação do candidato. 
· As nomeações obedecerão ri~rosamente 
à ordem de classificação em cada área de 
especialização. 

Nenhum éandidato poderã alegar desco~ 
nhecimento destas instruções. Todas as ins
tru.çõeB, chamadas; avisos e resultados ~rão 
publicados no Diário Oficial e DD Diário do 
Cong:t"esso Nacional Não há justificativa _pa
ra o não cumprimento dos prazos determi
nados. 

Brasília, em 25 de outubro de 1974. -
Luey Maciel Neiva, Direto~ da OST. 

VISTO: Jor~e Odilon 4os Anjos, Diretor-
Geral, Subatituto. · 
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